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#változások #parkolás #vezetékcsere

Idén befejezik a felújítást
Egy újabb csíkszeredai lakóövezet vált új arculatra
• Jövő hónapban be-

A zárt lakóövezet arculata
megváltozott, nemsokára
minden a helyére kerül

KOVÁCS ATTILA

T

avaly az esővíz- és szennyvízhálózat építésével kezdődött,
idén ezzel folytatódott a városközponti zárt lakóövezet teljes körű
felújítása, amelynek egyik problémája korábban az esővíz-elvezető rendszer hiányában az esőzések után
felgyűlő víz volt. Az átalakulás idén
öltött látványosabb formát, amikor
nemcsak az út- és járdafelületeket,
illetve a parkolóhelyeket alakították
ki, hanem a gyalogos közlekedés irányát is megváltoztatták a tömbházak
közötti zárt udvarok kialakításával,

amelyeket fémkerítések védenek. Kora tavasszal számos, esetenként túl
sűrűn ültetett fát vágtak ki a tömbházak között, helyettük újakat ültetnek, ugyanakkor játszóterek elemeit
szerelték fel, és egy sportpálya is
készül, amelynek a kerítését szerelik
jelenleg.

Kerékpártárolók készülnek
Várhatóan novemberben végeznek,
az átadást-átvételt is megejtik – tájékoztatott kérdésünkre Bors Béla.

Csíkszereda alpolgármestere szerint
ezt csak egy hosszan tartó esőzés
késleltetheti, mert a munkálatok jelentősen előrehaladtak. Hozzátette,
nemsokára az aszfaltozás hiányzó részét is elvégzik, a tömbházakhoz tartozó zöldövezetek körül a korábban
eltávolított kerítések helyett új fémkerítéseket szerelnek fel és sövényt
ültetnek. A városnak még 4,5 millió
lejt kell kifi zetnie a kivitelezőnek az
áfástól 13,9 millió lejbe kerülő beruházás értékéből, ehhez még hozzájön
egy 500 ezer lej értékű árkiigazítás,
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amelyet a kormány által erre a célra
biztosított alapokból fognak biztosítani – tudtuk meg. A tömbházak
között nemcsak játszótéri elemekkel
is ellátott zárt udvarok, hanem 10
kerékpártároló is készül – ezek korábban teljesen hiányoztak. Az alpolgármester azt mondta, ezeket vagy a
városháza, vagy a lakástulajdonosi
egyesületek fogják működtetni – erről még nincs döntés. A lényeg az,
hogy ezeket könnyen és hatékonyan

beruházás

fejezik a csíkszeredai
Octavian Goga sétány
tavaly elkezdett felújítását – tudtuk meg.
Nemsokára az aszfaltozást is véglegesítik,
és a szükséges kiegészítő munkálatok is
elkészülnek, így nem
lesz akadálya az átadásnak, a parkolóhelyek használatának.

tudják használni a lakók, és ne maradjanak gazdátlanul – szögezte le
Bors Béla. Mivel a város több pontján
szeretnének hasonló, zárható biciklitárolókat elhelyezni a továbbiakban,
ez egyfajta teszt lesz. A sétányon a
hulladéktárolók helye nem változik,
a Decemberi forradalom utca felőli
autóbejárat közelében, illetve a Temesvári sugárúthoz és a Kossuth
Lajos utcához közeli gyalogosbejárat
mellett helyeznek el szelektív gyűjtésre alkalmas, zárható ajtóval rendelkező konténereket, ahogy a város
több más lakóövezetében is történt.
Ezekből még jut a Kossuth Lajos utcai tömbházsor belső
oldalára is, ahol nincsenek
kerékpártárolók. A tömbházak
esőcsatornáinak
vizét változatlanul a zöldövezeteknek kell elnyelniük
– az elöljáró kérdésünkre
azt mondta, ezeket azért nem
vezették be az esővíz-elvezető hálózatba, hogy nagy esőzések eseték ne
terheljék túl a rendszert. Miután az
útburkolatokat véglegesítik, nem lesz
akadálya annak, hogy az autók elfoglalják a parkolóhelyeket, így a Kossuth Lajos utcában helyet kereső autósok is bejuthatnak a lakóövezetbe.
Parkolási korlátozás nem lesz, de az
alpolgármester szerint a fizetős parkolási rendszer visszaállítása után az
olcsóbb lakóövezeti bérlet bevezetése
biztosíthatná az ott lakók számára a
parkolóhelyeket.

Újra elvégeztetik a nem megfelelő munkát Bögözben
• Rosszul lefektetett szennyvízvezetékeket kell kicserélnie, illetve helyreállítania Bö-

gözben és Décsfalván a hálózat kiépítésével megbízott vállalkozónak, ami miatt bizonyos
időközönként utcák lesznek lezárva a településeken.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

K

ét sikeres pályázat révén épül a
szennyvízhálózat Bögöz község
legtöbb településén: az Európai Unió
Vidéki Beruházások Ügynöksége
(AFIR) támogatja a községközpontban, Décsfalván és Agyagfalván
zajló munkát, az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) szerzett
hozzájárulásból pedig Bétában, Székelydobóban és Vágásban dolgoz-

nak. A munkálatok már eddig is több
bonyodalommal jártak, hiszen a két
projektet össze kellett hangolni, újra
kellett tervezni, lassan haladt a kivitelezés, ráadásul a magas pályázati
önrészek mellett hibásan elvégzett
munkafázisok is voltak.
Az elmúlt héten le kellett zárni a
Szűkő utcát, ahol nem megfelelően
helyezték el a szennyvízhálózati vezetékeket, a probléma helyreállítása
még jövő héten is fog zajlani – tudtuk
meg Ülkei Zoltán polgármestertől.
Hasonló problémák merültek fel to-

vábbi három utcában a községközpontban, ugyanakkor egy décsfalvi
szakaszon is. Ezek kivizsgálása jelenleg is zajlik. „Rosszul voltak lefektetve a csövek, amiket helyre kell állítani, a régi vezetékeket ki kell szedjék
a földből, és a helyükre újak kell kerüljenek” – fogalmazott az elöljáró.
Közölte, mindemellett más munkapontokon zajlik a hálózat kiépítése,
amit a pályázat meghosszabbítása
után legkésőbb jövő nyár elején kell
befejezni. Jelenleg a 137-es számú megyei út mentén, Bögözben dolgozik a

kivitelező, így ott félsávos útlezárásra
kell számítani. Bétában, Székelydobóban és Vágásban jól halad a munka, ám ott is voltak bonyodalmak. Az
új községvezetés által „örökölt” projektben ugyanis hatszáz helyett csak
száz olyan porta szerepelt, amely elé
elvezetik a csöveket. A helyi tanácsosok felméréséből kiderült, hogy 360
család igényli ezt, akik hajlandók
anyagilag is hozzájárulni a megvalósításhoz (500 lejt pótolnak háztartásonként). Gondokat okozott ugyanakkor az említett projektek jelentős
önrészének előteremtése is, így nagy
segítség volt, hogy legutóbb egymillió lejes költségvetés-kiigazítást utalt
nekik Hargita Megye Tanácsa.
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