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Elkezdődött a gyalogosút 
nyomvonalának kijelölése 
a Lakatos István utca és a 

Kipi-Kopi Napközi Otthon hátsó 
része között. Zörgő Noémi, Szé-

kelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatalának szóvivője lapunknak 
elmondta, hogy kövezett utat fog-
nak kialakítani, az ott található 
mocsaras, lápos részen pedig egy 
fából készült palló vezet majd át. 
A cél az, hogy a közelben lakó 
szülők gyalogosan is meg tudják 
közelíteni az intézményt, ahova 

gyerekeik járnak. Azt remélik, 
hogy így kevesebben döntenek 
majd amellett, hogy autó-
val vigyék a kicsiket a nap-
közi otthonba, így pedig 
csökkenni fog a forgalom 
a Bethlenfalvi úton. Zörgő 
Noémi emlékeztetett, hogy 
a helyszínen korábban is 
volt egy régi földút, ám an-
nak használata nehézkessé 
vált az esősebb időszakokban. Ezt 
szeretnék orvosolni a kövezéssel.

A nyomvonal kijelölése van 
folyamatban

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

KORPOS ATTILA

C síkszereda polgármestere, Ko-
rodi Attila értékelte, hogy évek-

kel ezelőtt belefoglalták a tervekbe 
a város arculatát javító vi-
zes felületek létrehozását. 
Ellenben azt már megkér-
dőjelezte, hogy az akkori 
műszaki tudás igazolta-e 
a tervek célszerűségét. „A 

város arculatát nagyban be-
folyásolják ezek a látványosságok. 
Nem tudunk szó nélkül elmenni 

olyan infrastruktúrák megléte mel-
lett, amelyek régiek vagy újak, de 
kérdés, hogy van-e létjogosultsá-
guk. Ez így nem kellene tovább foly-
tatódjon” – utalt Korodi a Szabadság 
téren lévő szökőkútra, amely tájé-
koztatása szerint nemrég ugyan ki 
volt takarítva, ellenben bosszúságot 
okoz számukra az, hogy nem látja el 
igazi rendeltetését.

Közvitát indítanak

A helyzet javítása érdekében a vá-
rosvezetés közvitát indít a témában, 
amely július 18-áig tart. A lakosság 

online felületen, egy kérdőív kitöl-
tésével alkothat véleményt a szökő-
kutakkal és azok jövőjével kapcso-
latban. „Mondják el, melyiknek van 
és melyiknek nincs létjogosultsága a 
városban. Hol szükséges átépíteni és 
közbelépni, ahol pedig nincs értelme 
a szökőkútnak, oda mit képzelnek 
el helyette?” – sorolta a városvezető 
a kérdőívben is feltett kérdéseket. A 
kérdőívek kiértékelését követően a 
szökőkutakkal foglalkozó szakembe-
rek és mérnökök segítségével fogják 
átbeszélni az új ötletek kivitelezését 
és a szökőkutak működtetését. A 
polgármester hozzáfűzte: a Mikó-vár 
előtti szökőkutat nemrég újból be 
tudták üzemelni, továbbá a Majláth 

Gusztáv Károly téren lévő két szökő-
kút is működik jelenleg.

A városban hat köztéri szökőkút 
van: kettő a Majláth Gusztáv Károly 
téren, egy-egy pedig a Szabadság 

téren, a Testvériség sugárút és a 
Tudor Vladimirescu utca kereszte-
ződésében található körforgalom-
nál, a vasútállomással szemben és 
a Mikó-várnál.

Kikérik a lakosság véleményét a szökőkutak létjogosultságáról
• A nyár és a meleg idő beálltával egyre lehangolóbb lát-
ványt nyújt az a néhány köztéri szökőkút Csíkszeredában, 
amelyek hordalékkal vannak tele, vagy nem is működnek. 
Az önkormányzat a helyzet felmérését és a közbeavatko-
zást a város lakosságának bevonásával tenné meg. 

A városban hat köztéri szökőkút van, 
ezek egyike a polgármester mögötti

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR

• Kövezett gyalogutat építenek a székelyudvarhelyi La-
katos István utca és a Kipi-Kopi Napközi Otthon mögötti 
részen – a városháza abban segít, hogy babakocsival is 
lehessen eljutni az intézménybe, remélve, hogy így csök-
ken az autós forgalom a Bethlenfalvi úton.

M aros menti kastélyokról forgat-
tak az alkotók, akik találtak 

remek állapotú műemlékeket, és 
találtak teljesen menthetetlen romo-
kat. Zsigmond Attila rendező és Baj-
na György újságíró a Nézőpontban 
mesélnek arról, hogy a Történelem 
a Maros sodrásában című sorozatuk 
készítése során mit tapasztaltak, 
milyen következtetéseket vontak le. 

Mint mondták, vannak olyan erdélyi 
kastélyok, amelyek bozót-
tengerben roskadoznak, 
alkalmanként gabonarak-
tárként vagy inkább lat-
rinaként használják őket, 
noha mindegyik műemlék.

A Nézőpont következő 
adását pénteken láthatják a 
Médiatér Youtube-csatornáján.

Dicső múlt, aggasztó jelen
• Tizenhárom kastély sorsát mutatta be Zsigmond Attila 
és Bajna György egy többrészes filmsorozatban, amelyből 
kiderült, hogy az erdélyi magyar múlt épített örökségének 
ezen darabjai közül több is már menthetetlen.

Csíkszentsimonban a Republic
A Republic együttes koncertjével folytatódik szombaton a Tiltott Csíki 
Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztivál Csíkszentsimonban. 
Délután négy órakor lesz a kapunyitás, és 20 órakor kezdődik a koncert. A 
járványügyi előírásoknak megfelelően minden 16 éven felüli résztvevőnek 
bizonyítania kell valamilyen formában a védettségét. Ezt az oltási igazol-
vány felmutatásával, 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel vagy 24 
óránál nem régebbi antitestteszttel tudják megtenni. Ezúttal is végeznek 
továbbá gyorsteszteket a helyszínen. A koncertre 75 lejbe kerül a belépő, a 
6 és 14 év közöttiek számára 40 lej, hat év alatt pedig díjmentes.

Kötelező fogadni őket
A tízévente esedékes általános mezőgazdasági összeírás május 10-én 
kezdődött és július 31-éig tart. A Csíkszeredában mezőgazdasági területet 
birtokló vagy a megyeszékhelyen haszonállatot tartó gazdák közül 1409 
szerepel azon a listán, amely az összeírásra kiválasztottak névsorát 
tartalmazza. Június végére 1159 gazdánál már lezárult az adatok rögzítése, 
tehát a 7 kérdezőbiztos a gazdák 82,25 százalékát nyilvántartásba vette 
– tájékoztatott Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának mezőgazdasági 
szakirodája. Ritkán ugyan, de előfordul, hogy a gazdák gyanakodva 
fogadják a kérdezőbiztosokat. A szakiroda hangsúlyozza: a kérdezőbiz-
tosoknak kötelességük fényképes igazolványt felmutatni, a gazdáknak 
pedig kötelességük válaszolni nekik. A kérdezőbiztosok kilétét a 021-
4144710-es telefonszámon is ellenőrizhetik.

Új helyszínen a szakrendelés 
Hétfőtől a poliklinika (járóbeteg-rendelőintézet) földszintjén lesz elérhető 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati szakrendelése. 
Bodor Péter, László Zsuzsanna, Elekes Olga, Ilyés Andrea és Fogarasi Zol-

tán minden hétköznap 8 és 15 óra között itt fogadják a pácienseket. A kór-

házi járóbeteg-rendelőkben működik tovább Biró Szilárd hematológiai és 

Amza Valentin diabetológiai szakrendelése. A belgyógyászati rendelések-
re online és telefonon lehet előjegyzést kérni.

• RÖVIDEN 

Új gyalogosút épül
Tehermentesítenék a Bethlenfalvi utat




