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• Csíkszeredában 
olyan további fejlesz-
tések, beruházások 
terveit kell elkészí-
teni az elkövetkező 
időszakban, amelyek 
megvalósítása érde-
kében az országos 
helyreállítási terv 
biztosította támo-
gatásokért lehet 
pályázni. Jelenleg 
ugyanis egyetlen 
ilyen „elfekvő” do-
kumentációval sem 
rendelkezik a város.

KOVÁCS ATTILA

Jelentős összegekben részesül-
hetnek a megyeszékhelyek az 
országos helyreállítási terv ré-

vén lehívható alapokból, ameny-
nyiben megfelelően megalapozott 
fejlesztési elképzelésekre igényel-

nek finanszírozást. Ehhez 
viszont megfelelő tervekre 
vagy legalább megvalósít-
hatósági tanulmányokra 
van szükség, amennyi-

ben ezek nem készülnek 
el időben, a rendelkezésre álló 
összegeket nem lehet felhasznál-
ni. Csíkszereda nem áll jól ezen 

a téren, nincs erre felkészülve. 
„Jelen pillanatban kézzelfogható 
tervünk nincs, a meglévők alap-
ján egyrészt szerződéskötés kö-
vetkezik a munkálatokra, vagy 
közbeszerzési kiírásra várunk, 
vagy már kivitelezési szerződése-
ket írtunk alá a beruházásokra” – 
ismertette kérdésünkre Bors Béla 
alpolgármester. Ezért arra készül-
nek, hogy év végéig, illetve jövő év 
elején rendelkezzen a város olyan 
dokumentációkkal, amelyek alap-
ján megpályázható az országos 

helyreállítási terv biztosította fi-
nanszírozás.

Megvan a helye a péznek

„Ha övezeti rendezési tervvel ren-
delkező belterületünk lett volna, 
már lehet, hogy elkezdődött volna 
a szociális, illetve ifj úsági lakások 
vagy a bölcsőde építésének folya-
mata” – példálózott. Úgy értékelte, 
akár az infrastruktúra további fej-
lesztésére, akár idősotthon vagy a 
már említett lakások, illetve bölcső-

de építésére, de lakóövezetek fej-
lesztésére is felhasználható majd 
a támogatás. „Ha csak megnézzük 
Szécseny esetét, ahol közel 20 kilo-
méternyi utat kellene korszerűsíte-
ni, az már egy nagyberuházás. De a 
lakóépületek hőszigetelését is lehet 
folytatni, ehhez fel kell készülni, 
ezért is akarunk meghirdetni nem-
sokára egy újabb jelentkezési lehe-
tőséget a tömbházak számára” – 
említette. Több olyan tömbház van 
a városban, amely korábban pályá-
zott ugyan a Regionális Operatív 

Program biztosította hőszigetelési 
támogatásra, de a feltételek miatt el-
utasították a jelentkezését – ezekre 
a lakószövetségekre mind számíta-
nak. Ugyanakkor számos fejlesztési 
lehetőség van még, más városszéli 
övezetek, például Csíksomlyó vagy 
Csiba kavicsozott útjait is kellene 
korszerűsíteni, járdákat építeni. Így 
a szükséges tanulmányok és tervek 
elkészítése sürgető feladattá vált.

További fejlesztések feltételekkel
Csíkszereda nem rendelkezik tervekkel, sietnie kell

KORPOS ATTILA

A kánikulában a komfortérzet 
javítását szolgálják, továbbá a 

hűtés és a levegő páratartalmának 
növelése érdekében locsolják az út-
felületeket a nagyobb városokban. 

A nedves aszfalt által a hőér-
zet is kellemesebb, és az út-
testen vagy annak mentén 
lerakódott por sem száll 
tovább. A téma kapcsán 
Bors Béla alpolgármester 
megkeresésünkre közölte, 

az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) szélsőséges időjá-
rásra fi gyelmeztető jelzéseit folya-
matosan nyomon követik, és bár a 
sárga jelzésű hőségriadó nem ren-
deli el az utcák locsolását, a város-

vezetés szükségét érezte a beavat-
kozásnak.

„Csíkszeredába az elmúlt két 
hétben érkezett meg a kánikula. A 
munkát végző vállalattal történt 
egyeztetések nyomán szerdától lett 
aktuális a téma, így a délutáni órák-
ban már elkezdtük az utcák és főbb 
útvonalak locsolását” – tudatta. Ma 
13 és 16 óra között szintén locsolni 
fogják az utcákat – ahogy a tervek 
szerint a következő napokban is –, 
ellenben megjegyezte, csakis azo-
kon a napokon fogják elindítani a 
folyamatot, amikor a hőmérsékleti 

értékek meghaladják a 25 Celsius-fo-
kot. Rámutatott, inkább a város 
központi zónájára fogják összpon-
tosítani a locsolást, de a Tudor la-
kóteleptől egészen a Dedeman bar-
kácsáruházig tartó részig jár majd 
a locsolóautó. Fontosnak tartotta 

kiemelni, hogy a lakónegyedekbe 
és a kisebb utcákba nem fog bemen-
ni az autó. „Mivel az Eco-Csík Kft . 
rendelkezik megfelelő gépjárművel 
ezen a téren, így az ő locsolóautójuk 
fogja elvégezni a feladatot” – tette 
hozzá az alpolgármester.

Elkezdik az utcák locsolását Csíkszeredában
• Noha Csíkszeredában rövidebb ideig szokott tartani 
a fullasztó hőség nyáron, az elmúlt két hétben tapasz-
talt magas hőmérsékleti értékek következtében napi-
rendre került az utcák locsolása a városházán is.

A lakónegyedekben nem, de a város 
központi részén számítani lehet 
a locsolásra

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A kavicsozott utcák 
korszerűsítésére is egy lehetőség 
a helyreállítási alap nyújtotta 
támogatás 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Világhírű hazai 
kórus
A csíkszeredai Régizene Fesz-
tiválon ma 19 órától a hazai 
Madrigal – Marin Constantin 
kórus előadását tekinthetik 
meg az érdeklődők a Mikó-vár-
ban. A Madrigal kórus a világ 
egyik vezető kamarazenei 
képviselője, igazi „országmár-
ka”, repertoárja az európai 
reneszánsz, a bizánci zene, 
valamint a kortárs román és vi-
lágzene műveit tartalmazza. A 
műsor az európai reneszánsz 
hat zeneszerzői iskoláját kép-
viselő művek – madrigálok, 
motetták, sanzonok és ismert 
témák – átdolgozását tartal-
mazza. A műsor az európai pa-
lotákban előadott reneszánsz 
zene különleges hangulatának 
felidézésével zenei utazás-
ra hívja a közönséget a kor 
hangzás- és érzelemvilágába. 
A jegyek ára 25 lej, nyolc év 
alatti gyerekeknek a belépés 
ingyenes.

• RÖVIDEN 




