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A járványhelyzet közbeszólt
A pandémia miatt állt le a Szólj bele! közösségi ötletbörze kivitelezése
• Először 2018-ban,

majd 2019-ben is írt
ki Szólj bele! címmel
közösségi pályázatot Székelyudvarhely
önkormányzata. A cél
az volt, hogy a lakosság részéről kisebb,
hiánypótló városfejlesztési tervek érkezzenek, amelyeket
helyi költségvetésből
finanszíroznak. Érkeztek is, de a legutóbbi
nyertes ötleteket
egyelőre nem tudták
kivitelezni.
KUDELÁSZ NÓBEL

A
kezdeményezés
civil

Szólj bele! közösségi felhívás „lényege,hogybárki,
aki Székelyudvarhelyen
él,dolgozikvagytanul,ötletterveketnyújthatbe,amelyekkel,
meglátásaszerinthasznossá, élhetőbbé,szebbétehetikörnyezetét”–álla
projekt internetes oldalán.
A pályázók hat kategóriában tehettek javaslatokat:
sétá nyok, jár dák, sé tá lóhelyek;közlekedésilehetőségek;zöldövezetekés
ját szóterek;közterületiberendezések(kültéribútorzat, közvilágításstb.);oktatási
éskul tu rá lis inf ra struk tú ra; di gi-

Hiánypótló létesítmény
a székelyudvarhelyi Berde
Mózes és Hunyadi János utcák
találkozásánál lévő kutyafuttató
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tá lis vá ros. Ezek hozzávetőleges
költségvetésének megbecsülése
után közszavazatra bocsátották,
és minden kategóriában egy tervet választottak ki az összegyűlt
szavazatok száma alapján. A Szólj
bele! keretében 2018-ban több terv
is érkezett, amelyeket szavazásra
javasoltak.
Zörgő Noémi, a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője közölte: nyertes ötletek
alapján helyeztek el például a város több pontján is szabadtéri teqballasztalokat (Kórház és Bethlen

lakónegyed), két szabadtéri kerékpáros szervizpontot létesítettek.
Továbbá a csereháti lakók kérésére
bővítették a közvilágítási hálózatot
a negyedben. Szintén a programnak köszönhetően újították fel a
sétatéri játszótéren a mezítlábas
parkot, illetve elkészült és állandó
használatban van a kutyafuttató is
a Hunyadi János utcában.

A járvány közbeszólt
A felhívást 2019-ben is kiírták. A
legtöbb voksot az átjárók megvi-

rózsafüzér-zarándoklathoz, amely 2003-ban Bécsben
indult útjára. Az ötlet kiterjedt számos nagyobb településre, mintegy városmisszióként, 2007-ben Budapesten
is megszervezték, 2012-ben Csíkszereda, majd Székelyudvarhely is jónak látta a kezdeményezést. A zarándoklatot szombaton ismét megtartják.

A

z élő rózsafüzér-zarándoklat
Gyergyószentmiklóson szombaton 14 órakor az örmény katolikus
templomtól indul. A hívek vihetik
magukkal a templomi zászlót, kisebb
feszületeket és saját rózsafüzéreket.
A hét és fél kilométeres utat nem biztos, hogy mindenki végig tudja járni,

ezért a lelkipásztorok meghatározták
azokat a stációkat, ahol csatlakozni
lehet a zarándokokhoz akár rövidebb
időre, távra is. „A zarándoklat során
utunkkal rózsafüzért fonunk a város
köré, imával és énekszóval átölelve
a várost. A zarándoklat a résztvevők
lelki épülését, gazdagodását szolgálja, ugyanakkor a város lelki megújulásáért is szervezzük” – ismertette
Keresztes Zoltán, a gyergyószentmiklósi Szent István-templom plébánosa.

Az ütemterv az alábbiak szerint
alakul: 14 órakor áldás az örmény
katolikus templomban; 14.10-kor
Örmény katolikus templom – Gyilkostói sugárút – Szent Erzsébet
Öregotthon; 15 órakor Szent Erzsébet Öregotthon – Gyilkostói sugárút– Rákóczi Ferenc utca – Rövid utca
– Munkás Szent József-templom; 16
órakor Munkás Szent Józseftemplom – Szent Miklóstemplom; 16.40-kor Szent
Miklós-templom – Szabadság tér – Virág negyed
– Szent István-templom;
17.40-kor a Szent István Plébánia udvarán a csíksomlyói
Szűz Mária-szobor előtt közös imádság; 18 órakor szentmise a Szent István-templomban. A város megújulása mellett ezt a zarándoklatot fel
lehet ajánlani egyéni célokért is.

Őszi hadjárat Szentegyházán
Az aradi vértanúkra emlékeznek a XVI. Őszi Hadjárat résztvevői
október 9-én Szentegyházán. A rendezvény toborzó felvonulással
kezdődik a város utcáin, amelyen a helyi huszárokon kívül részt vesz
a Szentegyházi Gyermekfilharmónia, valamint rezesbanda, táncosok
is. Ezt követően 15 órától szentmisére, majd ünnepi megemlékezésre
kerül sor. A rendezvényt 19 órától a Fili és a helyi huszárok közös
hangversenye zárja.

rózsafüzér

BARABÁS ORSOLYA

eddig elmaradt – közölte lapunk
érdeklődésére Zörgő Noémi. Hozzátette: megvalósításuk folyamatban
van. A megvilágított átjárós rendszer részben elkészült, azt bővíteni
fogják. A 360º-os fotók is megvannak, továbbá tervezés alatt van az
újszülött csemetepark is, amelynek
helyszíne a Szejkefürdő lesz. Az
utcakönyvtárhoz pedig keresik a
kivitelezőt – közölte Zörgő Noémi.
Hozzátette: újabb kiírást addig nem
terveznek, amíg az elmaradt pályázatokban foglaltak kivitelezése nem
fejeződik be.

• RÖVIDEN

Élő rózsafüzér-zarándoklatra készülnek
• Gyergyószentmiklós 2017-től csatlakozott az élő

lágításáról, a tömbháznegyedek
gyalogosátjáróinak parkolásmentesítéséről, aszfaltra festett vagy
matricázott mozgásserkentő játékokról szóló projektek, valamint
egy újszülött csemetepark, utcakönyvtár, illetve egy Székelyudvarhely népszerűsítését célzó, 360
fokos panorámaképekből és virtuális túrákból összeállított virtuális
térkép kapták. A 2019-ben nyertes
projekteket a tervek szerint 2020-tól
elkezdték volna megvalósítani, de
a koronavírus-járvány miatt történt
átcsoportosítások következtében ez
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