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 » KRÓNIKA

A csíksomlyói hegynyeregben tart-
ják meg az idei pünkösdszom-

bati búcsús nagymisét – jelentette 
be közösségi oldalán a csíkszeredai 
polgármesteri hivatal. A bejelentést 
Korodi Attila, Csíkszereda polgár-
mestere tette a város önkormány-
zati testületének pénteki ülésén. A 
polgármesteri hivatal hozzátette: a 
részletekről az erdélyi ferences rend-
tartomány képviselőivel és a hatósá-
gokkal történő további egyeztetések 
után számolnak be. Csíkszeredában 

jelenleg a legenyhébb romániai jár-
ványügyi szabályok érvényesek. A 
városban a koronavírus-fertőzöttsé-
gi ráta pénteken 1,16 ezrelékes volt. 
A ráta a korábbi két hétben jegy-
zett, ezer lakosra jutó új fertőzések 
számát jelenti. Hasonlóan alacsony 
(1,22 ezrelékes) az új fertőzések ará-
nya Hargita megyében is.

Korodi Attila az MTI-nek nyilatkoz-
va elmondta: a jelenlegi fertőzöttségi 
adatok és az érvényes jogszabályok 
alapján a csíkszeredaiak kimehetnek 
a hegynyeregbe a búcsúra. Arról kí-
vánnak egyeztetni a római katolikus 

egyház képviselőivel és az állami 
hatóságokkal, hogy más települések 
zarándokait fogadhatják-e. A polgár-
mester biztosnak tekintette, hogy 
idén sem lesz lehetőség – a hivatalos 
delegációkat leszámítva – magyaror-
szágiak csíksomlyói zarándoklatára. 
Hozzátette: különböző forgatóköny-
veket dolgoznak ki, és ezek közül 
választják ki a római katolikus egy-
ház és az állami hatóságok képvise-
lőivel közösen azt, amely lehetővé 
teszi a zarándoklatot, de egyúttal a 
legkisebb járványügyi kockázatot 
hordozza. Urbán Erik, a búcsút ha-

gyományosan szervező erdélyi feren-
ces rendtartomány elöljárója az MTI 
érdeklődésére csak annyit közölt: 
várják a hatóságokkal való egyezte-
téseket.

A járványügyi korlátozások miatt 
tavaly elmaradt a hagyományos pün-
kösdszombati csíksomlyói zarán-
doklat. A csíksomlyói kegytemp-
lomból közvetített szentmisét több 
internetes csatornán, a Duna Televí-
zióban és az erdélyi Mária Rádióban 
követhették a hívek. A templom előt-
ti téren akkor mintegy 250-en gyűl-
tek össze.

A hegynyeregben tartják a pünkösdszombati nagymisét Csíksomlyón
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A Sebes-Körös nagyváradi 
partszakaszának a megőrzésére, 
egységes stratégia elfogadására 
szólítják az illetékes hatóságokat 
a nagyváradi környezetvédelmi 
szervezetek, miután kiderült, 
hogy a folyó sértetlen maradt 
szakaszán is kerékpárút épülne.

 » PAP MELINDA

I smét aggódnak a Sebes-Körös 
nagyváradi partszakaszáért a he-
lyi környezetvédelmi szervezetek, 

nyílt levélben kérve a folyó védelmét 
az illetékes hatóságoktól. Ezúttal 
ugyanis épp az a partszakasz kerül 
szerintük veszélybe, melyet másfél 
évtizede egyszer már sikerült meg-
menteni a kotrógépek elől. A hét 
civil szervezet haragját az önkor-
mányzat azon terve váltotta ki, hogy 
kerékpárutat hozna létre a Körös 
még egyetlen, betonmentes belvá-
rosi szakaszán, az Ezredévi emléktér 
előtti részén. A Baros (Dacia) és a 
Szent László híd közötti terület a vá-
radiak egyik kedvelt kikapcsolódási 
helye, civil kezdeményezésre virá-
gokkal is teleültették a környéket.

A bicikliút ellen tiltakozó zöldek 
nyílt levelükben úgy vélik, hogy a 
különböző illetékes hatóságok – a 
polgármesteri hivatal, a Körösök Víz-
ügyi Igazgatóság stb. – közös straté-
gia nélkül folytatnak munkálatokat a 
folyó különböző szakaszain, megfe-
ledkezve arról, hogy ezt egészében, 
összefüggő ökoszisztémaként kell 
kezelni. Ezért azt kérik, hogy dol-
gozzanak ki egy szabályzatot, amely 
alapján engedélyezik majd a be-
avatkozásokat a folyó belvárosi sza-
kaszán. Mint hangsúlyozzák, a Kö-
rös-part a nagyváradi belváros egyik 
fő látványossága, szabadidős helye, 
ugyanakkor egy élő ökoszisztéma. 
Épp ezért felháborítók az eddigi ka-
otikus, mindenféle urbanisztikai 
éleslátást nélkülöző beavatkozások, 
melyeket nem alapozott meg egy 
hosszú távú stratégia, mutatnak rá a 
civilek. Úgy vélik, a Ezredévi emlék-
tér előtti szakaszon tervezett kerék-
párút a folyópart utolsó természetes 
foltját is tönkretenné, épp ezért azt 
kérik, hogy az illetékesek elemez-
zék újra a tervet, ehhez segítségüket 
is felajánlják. Ugyanakkor egy me-

nedzsmentterv kidolgozását is kérik 
a folyópartra vonatkozóan, mely a 
nagyváradi lakosság elvárásait és a 
folyó védelmét is összeegyeztetné. A 
zöldek szerint ennek alapján kellene 
majd területrendezési tervet elfogad-
ni a folyópartra vonatkozóan egy 
helyi tanácsi határozat keretében, 
melyet valamennyi beruházónak be 
kellene tartania.

A Körös-part belvárosi szakaszán 
az elmúlt években hol a polgár-

mesteri hivatal, hol pedig a Körö-
sök Vízügyi Igazgatóság folytatott 
folyószabályozási és partrendezési 
munkálatokat, melyeket többnyire 
nem hangoltak össze. Jelenleg is 
dolgoznak, a part neológ zsinagó-
ga és Szent László híd melletti sza-
kaszának a kiépítése zajlik, miután 
többéves késéssel végre elkészült a 
Kossuth (Independenței) utcai par-
koló helyére tervezett mélygarázs. 
A Körösök Vízügyi Igazgatóság ál-

EGYSÉGES STRATÉGIÁT KÉRNEK AZ ÉLŐ ÖKOSZISZTÉMAKÉNT FELFOGOTT FOLYÓPARTOT ÉRINTŐ BEAVATKOZÁSOKRA A CIVILEK

Féltik a Körös-partot a nagyváradi zöldek
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tal lebonyolított munkálat során 
a 222 méteres szakaszon meg-
erősítik a folyópartot, illetve egy 
sétányt is kiépítenek. Az eddigi 
megroggyant téglafalat betonfal-
lal helyettesítik, a lépcső helyére 
pedig egy fogyatékosok által is 
használható felhajtó kerül. Az 
állami büdzséből fi nanszírozott, 
áfa nélkül 2 185 000 lej értékű 
munkálattal a nyáron kell elké-
szülni.

 » A Körös-part 
élő ökosziszté-
ma, épp ezért 
felháborítók az 
eddigi kaotikus, 
mindenféle urba-
nisztikai éleslá-
tást nélkülöző 
beavatkozások.

A bihari megyeszékhelyen épülne fel az ország legkorszerűbb kórháza

Románia legmodernebb kórháza lesz az a járványkórház, melyet a következő években építenének fel Nagyváradon – az ötletet a koro-
navírus-járvány szolgáltatta. Florin Birta nagyváradi polgármester a napokban Ilie Bolojan Bihar megyei tanácselnök és Gheorghe Carp 
sze nátor, a megyei sürgősségi kórház volt menedzsere jelenlétében mutatta be a projektet. Elmondta, ennek megvalósíthatósági tanul-
mányát és a műszaki-gazdasági mutatókat csütörtöki ülésén hagyta jóvá a helyi tanács.
Birta szerint a projekt három elv alapján lett összeállítva: rugalmasság, biztonság és hatékonyság. Rámutatott, az új egészségügyi intéz-
ménynek a megyei kórházhoz hasonló méretűnek kell lennie, hogy biztosítani lehessen a fertőző betegek elszigetelését. Így legkevesebb 
218 ágy lesz benne, melyeket 295-ig lehet felpótolni, míg 20 egyetlen napra befekvő betegnek is biztosítanak helyet, illetve 11 intenzív 
terápiás ágy, sürgősség és műtő is lesz benne. A kórház 3,5 hektáros területre épül, egy hektárt foglal majd el, és parkoló is lesz mellette 
175 gépkocsi és 139 kerékpár számára.
A 128 millió eurós projekt fi nanszírozását európai uniós pályázat révén fedezné az önkormányzat. A megvalósíthatósági tanulmány és 
a látványtervek már megvannak, a tervezés és kivitelezési fázis következik, mondta Birta, aki szerint 2025-re el is készülhet a modern 
egészségügyi intézmény. A Bihar megyei és a nagyváradi önkormányzat között kötött korábbi megállapodás értelmében a megyei tanács 
átutal egy, a Bezerédy Imre (Vlădeasa) utcában található 2,5 hektáros területet a megyeszékhely önkormányzatának. A kivitelezés műsza-
ki terveinek elkészítése a város feladata, ahogy a majdani építőtelep felügyelete is.
Az illetékesek egyetértenek abban, hogy Nagyváradnak szüksége van az új egészségügyi intézményre. Gheorghe Carp korábban elmond-
ta: a koronavírus-világjárvány rávilágított, hogy a város egészségügyi intézményei nem voltak felkészülve ekkora terhelésre, ami arra 
kötelezi az illetékeseket, hogy lépjenek e téren.

A korszerű nagyváradi egészségügyi létesítmény uniós támogatással öltene formát




