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• Befejezés előtt áll 
Csíkszeredában, a 
Fűzfa utca közelében 
az új óvoda és napközi 
otthon építése. Noha 
rövid időn belül befe-
jezhető lenne a mun-
ka, sietségre nincs ok, 
mert ebben az évben 
még nem kezdődhet 
meg ott az óvodai 
tevékenység.

 

KOVÁCS ATTILA

J elentős az előrehaladás az 
építőtelepen, az épület már 
külsőleg majdnem kész álla-

potúnak látszik, bent pedig a falak 
burkolása, simítása van folyamat-
ban. A tavaly tavasszal elkezdett 
munkálatok jól haladtak, az őszi 
tanévkezdésre akár át is adhatnák 
az új óvodát és napközit, de mint 
Sógor Enikő alpolgármestertől 
megtudtuk, okafogyottá vált az 

építkezés ütemének gyorsítása. 
Az oktatási minisztériumtól 
ugyanis a szükséges mű-
ködési engedélyeket csak 
jövőre kapja meg a létesít-
mény, amely így idén még 
nem fogadhat gyerekeket. A 

belső munkálatok végeztével 
nemsokára a külső tereprendezést, 
az udvar kialakítását kezdi el az 
építő. Az elöljáró kérdésünkre azt is 
elmondta, hogy az épület számára 
nem készül parkoló a jelenlegi be-
ruházás során, mert úgy tervezték, 
hogy azt a szomszédba szánt új piac 
területén alakítják ki. Mivel a piac 

építése késik, ez az út nem járha-
tó, így a parkoló számára az óvoda 
közelében jelöltek ki helyet – eh-
hez viszont külön beruházásra van 
szükség. Azt is megtudtuk, hogy az 
eddigi tervek alapján a Napocska 
óvoda költözne az új helyszínre – az 
intézmény jelenleg a Mihail Sado-
veanu utcában működik, bérelt in-
gatlanban.

Korszerű épület

A négy kétszintes, illetve egy föld-
szintes részre tagolt épület 1055 
négyzetmétert foglal el, teljes felü-
lete 4255 négyzetméter. Az udvart és 
a játszótereket a terület csendesebb, 
délkeleti oldalán alakítják majd ki, 
a főbejárat az északi oldalról, a 
Nagyrét utca felől lesz. A gyerekek 

számára a földszintes épületrész-
ben étkező lesz, ugyanakkor egy 
korszerű főzőkonyha is létesül, 
amely a tervek szerint a város többi 
napközijét is elláthatja meleg étel-
lel. A nyolc óvodai és napközis cso-
portot, 160 gyereket befogadó léte-
sítmény kivitelezési ideje 24 hónap 
volt az aláírt szerződésnek megfele-
lően, 2022. márciusi határidővel. A 

beruházás teljes értéke 13,2 millió 
lej, ebből 11,2 milliót a helyi költség-
vetésből fedez Csíkszereda. A fenn-
maradó összeg a Helyi Fejlesztések 
Országos Programjának (PNDL) tá-
mogatásából származik.

Elkészül, de csak jövőre működhet
Az új csíkszeredai napközi otthonra még várni kell
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Szerencsére személyi sérülés nem 
történt, csak anyagi kár keletke-

zett a szejkefürdői buszmeg-
állónál történt balesetben, 
az elütött medve is távozott 
a helyszínről – tudtuk meg 
Mărmureanu-Bíró Leonárd-
tól, a Nagy-Küküllő Vadász 

és Sporthorgász Egyesület 
vezetőjétől. Mint mondta, kollégái-

val aznap este és másnap is megpró-
bálták felkutatni a sebzett vadat, de 
nem jártak sikerrel.

A pórul járt sofőrtől csak annyit 
tudtak meg, hogy egy nagy testű, 
fekete színű medvéről van szó. Az 
egyesület igazgatója hangsúlyozta, 
különösen veszélyes a sebzett nagy-
vad, ezért arra kéri a Szívek sétányát 
használó futókat és biciklizőket, 
hogy legalább egy hétig kerüljék el a 
környéket a balesetek elkerülése ér-
dekében. Idén egyébként már másod-
jára ütöttek el medvét a Szejkefürdőn.

Medvét ütöttek el a Szejkefürdőn
• Medvével balesetezett múlt hét végén egy gép-
járművezető a Szejkefürdőn, a nagyvad elszaladt a 
helyszínről. A Nagy-Küküllő Vadász és Sporthorgász 
Egyesület vezetője óva inti a környéken rendszeresen 
sportolókat, hiszen különösen veszélyes lehet a seb-
zett medve.

Szejkefürdőnél gázoltak el 
egy medvét múlt hét végén
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Tizenkét riasztás
Péntektől hétfőig tizenkétszer 
volt szükség a Hargita megyei 
csendőrök és rendőrök közbe-
avatkozására medvék miatt – kö-
zölte a Hargita Megyei Csendőr- 
felügyelőség. A tájékoztatás 
szerint Tusnádfürdőn, Borszéken 
és Maroshévízen bukkantak fel 
több alkalommal is a medvék. 
Szombat éjjel Tusnádfürdőn a 
vasútállomás peronján járkált 
egy anyamedve a bocsaival. 
Az állatokat visszakergették 
az erdőbe, de ugyanazon az 
éjszakán egy férfi jelezte a 112-es 
számon, hogy egy helyi szálloda 
konyhájában medve van, bocsok-
kal. Az állatokat egy rendőrökből 
és csendőrökből álló csapat távo-
lította el az épületből és terelte el 
az erdő irányába. 

• RÖVIDEN 

Az új óvoda és napközi otthon 
csak jövőre fogadhat gyerekeket 
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