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Közel nyolcszáz hátrányos helyze-
tű gyermeknek lehetett része tar-
talmas nyaralásban, táborozásban 
a Harmopan és a gyulafehérvári 
Caritas összefogásával létrehozott 
programnak köszönhetően, ame-
lyet június elsején, a gyermeknap 
örömére hirdettek meg.

HN-információ

Vizeslufi-bajnokságnak, tá-
bori postának, stafétajá-
tékoknak, indián napnak, 

lovaglásnak és felhőnézésnek ör-
vendezhettek azok a Hargita me-
gyei szegény gyerekek, akik részt 
vettek a gyulafehérvári Caritas nyá-
ri programjain. A táborok, karavá-
nok szervezésében óriási segítséget 
jelentett a Caritas és a Harmopan 
közösségi kampánya. A július vé-
gén zárult akció során a Harmopan 
az eladott péktermékek után a be-
vétel 2 százalékával támogatta a 
gyermektáboroztató programot. 
Ezen összefogásnak köszönhető-
en 24 ezer lej gyűlt össze, amit a 
Caritas a nehéz körülmények kö-

zött élő gyerekek nyári foglalkoz-
tatására fordított. A pénzösszegen 
kívül a cég péktermékekkel is támo-
gatta a programokat. 

„Külön öröm számunkra, hogy 
vásárlóink is lelkesen fogadták a 
kampányt, és a kezdeti számítá-
sainkat felülmúlva, ilyen sok gye-
rek kirándulásokon, táborokban 
való részvételét tudtuk biztosítani. 
Fontosnak tartjuk, hogy nemcsak 
egyszerű nyaralásról, szórakoztató 
foglalkozásokról van szó, hanem 
nevelő jellegű táborok voltak ezek, 
ahol az élménydús programok által 
a gyerekek fejleszthették kreativitá-
sukat, képességeiket” – tette hozzá 
Ugrai Orsolya, a Harmopan mar-
ketingmenedzsere.

A Gyulafehérvári Caritas Har-
gita Megyei Családsegítő Szolgálata 
közel 800 gyereknek próbált igazi 
nyári vakációs élményeket nyújtani 
a táborok, karavánok által: „Élmé-
nyek halmaza volt ez a tábor, kezdve 
a mindennapi friss, illatos kenyérrel, 
kiflivel, a változatos, finom fala-
tokkal, folytatva a napok minden 

pillanatával, az újdonságokkal, játé-
kokkal, a személyes figyelem, szere-
tet, elfogadás megtapasztalásával, és 
hiszem azt, hogy ezek az élmények 
jó sokáig vissza fognak köszönni 
ezeknek a gyerekeknek az életében” 
– véli a lókodi táborról a főszervező, 
Bíró Katalin.

A közösségi kampány sikerét je-
lentősen befolyásolta a tudatos vá-
sárlók érdeklődése és a Harmopan 
társadalmi szerepvállalásának felis-
merése. „Csakis az ilyen és hasonló 
összefogás által tudjuk szebbé vará-
zsolni a nélkülöző gyerekek életét” 
– jelezték a szervezők.

Játékos foglalkozás nehéz körülmények között élő gyerekek számára. Nevelő jelleg

Hátrányos Helyzetű gyerekeket táboroztatott a Harmopan és a Caritas

Közösen sütötték ki a nyaraltatást

az utak mellett a járdákat is kijavítják

Kisimuló lakótelepek

Helyenként csupán a járdákat újít-
ják fel, másutt pedig vízvezeték-
cserével is kiegészülnek a Csík-
szeredában jelenleg zajló munkála-
tok. az arra kiszemelt néhány utca 
leaszfaltozása, valamint a járdák 
felújítása várhatóan szeptember 
végéig fejeződik be teljesen.

 
Tamás Attila

R emélhetőleg szeptember 
közepéig fejeződnek be a 
folyamatban lévő, valamint 

a napokban elkezdődő út- és járda-
felújítási és aszfaltozási munkála-
tok Csíkszeredában. Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere 
elmondta, az önkormányzat 2,9 
millió lejt különített el erre a célra, 
a múlt pénteki önkormányzati ülé-
sen pedig 1,8 millió lejjel pótolta ki 

a kövezésre és aszfaltozásokra szánt 
összeget.

Az elöljáró szerint a munkálatok 
jól haladnak, és a jó idő függvényé-
ben hamarosan be is fejeződhetnek a 
jelenleg is zajló felújítások. A vasút-
állomással szembeni szökőkút körüli 
rész leaszfaltozása és teljes felújítása 
várhatóan a jövő hétre valósul meg, 
és a tervek szerint ekkorra nyerik el 
végső formájukat a Kossuth utcában 
folyó munkálatok is.

Szőke hozzátette, a város több 
pontján is kezdetét vették az út- 
és járda-felújítási munkálatok. A 
Miron Cristea és a Venczel József 
utcákban például már az alapozás 
és a szegélykövek kiépítése történik. 
Utóbbi várhatóan augusztus végéig 
elkészül, míg a Miron Cristea utca 
gyalogjárójának befejezése szep-

tember folyamán történik meg – itt 
szükség van a teljes vízvezetékcse-
rére is, ami több munkát igényel. 
Emellett augusztus folyamán a 
Bălcescu, Eminescu és a Piac utcai, 
valamint a Brassói út menti tömb-
házak előtti járdákat is felújítják.

A Decemberi forradalom utcá-
ban a járdák újraaszfaltozása mel-
lett a parkolók kialakítására is sor 
kerül, de augusztus folyamán útfel-
újítás és aszfaltozás várható a Nagy-
mező és a Nagyrét utcákban, vala-
mint a Baromtéren. Ezek mellett a 
Kalász negyedi lépcső kijavítását is 
elkezdték a napokban, ott viszont 
egyelőre nem lesz teljes felújítás. Az 
alpolgármester hozzátette, ezek a 
javításra váró út- és járdaszakaszok 
a tervek szerint szeptember végéig 
mind elnyerik végső formájukat.

Járdaaszfaltozás a csíkszeredai Kossuth Lajos utcában. Kiegyenlített körülmények fotó: mihály lászló

távHőrendszer-
felújítások 

Nem kapnak elég 
pénzt az államtól

mind Csíkszeredában, mind székely-
ud var helyen folytatódik a több mint 
öt évvel ezelőtt megkezdődött 
távhőrendszer-felújítás – jelentette 
be tegnap ladányi lászló prefektus. 
a kormány a megyeszékhelynek 2 
millió, székelyudvarhelynek pedig  
900 ezer lejt juttat erre a célra.

Márk Boglárka

A 2005-ben megkezdődött 
és előreláthatólag 2015-ig 
tartó felújítási projektek-

nek köszönhetően idén számos fel-
újítás folytatódik a csíkszeredai és 
székelyudvarhelyi közüzemeknél. 
Idén Csíkszereda csupán 3,3 millió 
lejből kénytelen gazdálkodni, amely-
ből az állam 2 milliót, az önkormány-
zat pedig 1,3 millió lej önrészt fizet a 
felújításokhoz – jelentette be tegnap 
Ladányi László Zsolt, Hargita megye 
prefektusa. Ezek az összegek azonban 
messze nem elegendők a munkálatok 
megfelelő elvégzéséhez: eredetileg 
6 millió lejt reméltek a kormánytól, 
amelyhez 2,5 millió lejjel járult volna 
hozzá a polgármesteri hivatal.

Ebben az évben a csíkszeredai köz-
üzem elsődleges célja a sportcsarnok 
melletti hőközpont felújítása. A város-
ban egyébként ez lesz az első kazán-
ház, ahol környezetbarát bioenergia 
felhasználásával állítanák elő a meleg 
vizet. Mint Páll Árpád, a polgármes-
teri hivatal illetékese elmondta, a bio-
masszával működő berendezés már 
üzemkész állapotban van, de még nem 
sikerült elegendő helyet biztosítani a 
biomassza tárolásához. Az említett ka-
zánházon kívül idén szeretnék befejez-
ni a Jégpálya negyedi két hőközpont 
összekötését és távhőszolgáltatói rend-
szerének felújítását, valamint a Tudor 
negyedi három kazánház modernizá-
lását, és a 2-es számú kazánháznak a 
csőrendszerét is felújítanák.

Fekete Ana, a Goscom igazgatója 
elmondta, egyelőre nem kell drágulá-
sokra számítani a távhőszolgáltatás-
ban, ugyanakkor hozzátette, hogy a 
megközelítőleg 12 100-ból Csíksze-
redában 8400 lakrésznek szolgáltat-
ja még mindig a közüzem a távhőt, 
valamit a hideg és meleg vizet. Mint 
hozzátette, két olyan lépcsőház is van, 
amely újra tőlük igényli a meleg vizet. 

Székelyudvarhelyen 2006 óta 
folynak a felújítási munkálatok, a 
Tábor negyedet kiszolgáló rend-
szert teljes egészében modernizálták, 
amelyre körülbelül 8 millió lejt köl-
töttek – mondta Csoma Zsigmond, 
a székelyudvarhelyi polgármesteri hi-
vatal beruházási osztályának illetékese. 
A Bethlen negyedben a kazánházakat 
felújították, a csővezetékeket az 1-es 
hőközpont környékén cserélik, amely-
ből 1,6 millió lejt a város, 900 ezer 
lejt pedig az állam fizet. Ugyancsak a 
Bethlen negyedben összekötik az 1-es 
és 2-es hőközpontokat. Itt május óta 
biomassza alapú üzemanyaggal állítják 
elő a meleg vizet, ami az elvárásoknak 
megfelelően működik, de fontos meg-
takarítást jelent az a 135 darab nap-
kollektor, amelyek szintén május óta 
ígéretesen működnek – hangzott el a 
tegnapi sajtótájékoztatón.

Kezdődik a meder- 
szabályozás

HN-információ

A ki nem takarított vízelve-
zető árkok, az utóbbi idő-
szakban gyakorivá vált erős 

felhőszakadások és a sekély patak-
medrek okozták a pénteki áradást 
Csíkszentmihályon, állapította meg 
a faluban tegnap tartott terepszem-
lén Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke, Ladányi László 
Zsolt prefektus és Kósa Péter pol-
gármester. Utóbbi  kis vízgyűjtő 
gátak kialakítását említette meg 
lehetséges megoldásként, amelyek-
ből fokozatosan engednék ki a hir-
telen felgyűlt vizet. „A helyi tanács 
már fel is térképezte, hol lehetséges 
ezek kialakítása, és az ehhez szük-
séges föld biztosítva van” – számolt 
be a községvezető. Borboly szerint 
további megoldás lehet az a hatmil-
lió lej értékű, a környezetvédelmi 
minisztérium által finanszírozott 
munkálat, amelyről Borbély László 
környezetvédelmi miniszterrel ta-
valyi Hargita megyei látogatásakor 
sikerült egyeztetni. 

„A minisztériumi támogatásból 
megvalósítandó munkálatok elő-
reláthatólag augusztusban kezdőd-
nek, ha óvás, fellebbezés nem lesz. 
Nagyrészt patakszabályozásból, 
mederkotrásból, illetve támfalak 
építéséből fognak állni”– biztosí-
totta Borboly Csaba az érdeklődő 
lakosokat. Ugyanakkor felhívta 
figyelmüket arra, hogy helyenként 
a mederszabályozás hatékonysága 
érdekében egy-két méterrel beljebb 
kell vigyék kertjeiket, de mindez az 
érdekükben fog történni, ezért meg-
kérte a lakosokat, hogy értelmetlen 
gáncsoskodással ne veszélyeztessék 
a községet és lakostársaikat.


