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• Hivatalosan is Csík-
szereda városrészé-
nek, lakóövezetnek 
számít már a korábban 
csak üdülőövezetként 
emlegetett Szécseny. 
Az erdőszéli városrész 
jelentős infrastruk-
turális fejlesztések 
előtt áll, de addig is az 
utcanevek elfogadá-
sával és a házszámok 
kiadásával állandó 
lakcímek bejegyzésére 
nyílik lehetőségük az 
ott lakóknak.

KOVÁCS ATTILA

Hétvégi házak építésével kez-
dődött, lakóházakkal foly-
tatódott a szécsenyi térfog-

lalás az elmúlt évtizedek során az 
övezetben, ahol az engedély nélküli 
építkezések helyzetének rendezésé-

re a tíz éve elfogadott övezeti 
rendezési terv (PUZ) adott 
lehetőséget. Az ott lakó 
családok számára állandó 
lakcímek megállapítását 
teszi elérhetővé a helyi ön-

kormányzat által legutóbb 
elfogadott határozat, amely az öve-
zet utcanévjegyzékére vonatkozik. 
Korodi Attila polgármester szerint 
ha ez a határozat jogerőre emelke-

dik, lehetőség lesz házszámokat 
is igényelni. Így az állandó lakók 
ezeket az utcaneveket nemsokára 
már személyi igazolványukban is 
viszontláthatják, mivel nem lesz 
akadálya a szécsenyi lakcímekre 
szóló igazolványok kiváltásának, 
ahogy eddig volt. A szécsenyi lako-
sok száma meghaladja az 1200-at, a 
víz- és szennyvízhálózat bekötésére 
vonatkozóan 550 háztartásból érke-
zett kérés korábban. Az utcaneveket 
az ott lakóktól beérkezett javaslatok 

alapján állapították meg, a javasla-
tokat a rendezési terv és a helyszín 
alapján elemezték. Tizenhat utca ka-
pott nevet, ezek közül a Fürdő utca 
meghosszabbítása a Hellwig-fürdő 
utca nevet viseli, Hellwig János, az 
egykori Hellwig-, ma Szeredaiként 
ismert fürdő létrehozója emlékére. 
De van Hidegárok, Melegárok, Szél, 
Méhek, Alma, Süni, Medve, Napfé-
nyes, Borbély, Panoráma, Kispatak, 
Denevér és Rózsák megnevezés is a 
Fürdő és Szécseny utcák mellett.

Fejlesztések szükségesek

A városrész a szintén távolabb 
eső Csibához hasonlóan jelentős 
infrastrukturális fejlesztésekre 
szorul. Így a Harvíz Rt. legújabb 
óriásberuházása révén, amelyet 
európai uniós alapokból a Nagy 
Infrastruktúra Operatív Program 
(POIM) támogatásával végeznek, a 

hiányzó víz- és csatornahálózatot 
kell elkészíteni, ezek a munkálatok 
várhatóan jövőre kezdődhetnek 
el. Az ott lakók által rendszeresen 
hiányolt útkorszerűsítés csak a há-
lózatépítés után történhet meg, de 
ugyanilyen szükség van a villamos 
hálózat fejlesztésére, amelyről a 
polgármester azt mondta, noha ez 
elsősorban a szolgáltató feladata, 
a város is szeretne segíteni ebben, 
mert a jelenlegi improvizált rend-
szerek nem fenntarthatók.

Hivatalosítják a lakóövezetet
A lakók házszámokat is kapnak az utcanevek mellé

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Hetven gyerek befogadására 
alkalmas, kétszintes napközi 

otthon épül az Oroszhegy község-
hez tartozó, 1100 lelkes Szé-

kelyszentkirályon egy, 
a régi óvodához tartozó 
területen. Ott a leromlott 
épületeket szakértői ja-
vaslatra elbontották – az 
egykori tornatermet ki-
bővítették, valamint az 
alapját is megerősítették, 

hogy újabb szintet építhes-
senek a meglévőre. Közösségi és 
tantermeket, ugyanakkor elegendő 

mellékhelyiséget és konyhát alakí-
tottak ki a belső részen.

Ami még hátravan

Bálint Elemér Imre oroszhegyi pol-
gármester lapunknak elmondta, ta-
valy óta felszerelték az ajtókat és az 
ablakokat az 580 négyzetméter hasz-
nos felületű épületben, ugyanakkor a 
fűtésrendszert is kialakították, akár-
csak a villanyhálózatot. Ezek mellett 
befejeződött a külső vakolás és a fes-
tés, a belső részen pedig eddig az ala-
pozó festékréteget kenték fel a falra. 
Az elvégzettekhez képest viszonylag 
kisebb munkálatok vannak hátra az 
épület esetében, például a padlózatot 
kell kialakítani. Az udvaron viszont 

több munkájuk lesz, mivel földbe 
kell kerülnie a szennyvízülepítő be-
rendezésnek, majd pedig parkosítani 
szeretnének, sétálórészeket kell épí-
teniük, ugyanakkor a háttérben lévő 
támfalat fával burkolnák. Az intéz-
mény bejáratához pedig egy székely 
kaput képzeltek el. Az elöljáró arra 
is kitért, hogy egy magyarországi 
támogatójuktól ígéretet kaptak egy 
modern játszótér berendezésének fi -
nanszírozására is, ám az nagy való-
színűséggel csak az intézmény meg-
nyitása után fog megvalósulni. Az 
építkezési munkálatokat egyébként 
őszig kell befejezniük.

Kevesebb önrész kell

A hárommillió lej értékű beruházás 
megvalósításáért az Országos Vi-
dékfejlesztési Programban (PNDL) 

pályázott sikeresen az önkormány-
zat, ám az összeg közel felét önrész-
ként kellett volna biztosítani. Bálint 
Elemér Imre rámutatott, időközben 
változtak a jogszabályok, már el-
számolhatók a projekt részeként a 
tűzvédelem szempontjából fontos 
munkálatok is, így a fejlesztési mi-

nisztérium munkatársaival folyta-
tott egyeztetés után minimálisra 
csökkent a helyi önkormányzat által 
biztosítandó összeg. Az eredeti 2015-
ös tervekhez képest egyébként több 
módosítást is végre kellett hajtani-
uk, éppen a tűzvédelmi rendelkezé-
sek miatt.

Őszre elkészül a székelyszentkirályi napközi otthon
• Néhány belső munkálat és a tereprendezés van még 
hátra a Székelyszentkirályon épülő, hetven gyerek befoga-
dására alkalmas napközi otthon befejezéséig, így a tervek 
szerint ősszel birtokba vehetik a kicsik. A későbbiekben 
egy modern játszóteret is kialakítanak az udvaron.

Hetven gyerek oktatására lesz alkalmas az új épület
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Szécseny a város egyik távolabb 
eső, fejlesztésre váró része

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




