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Csíkszeredában megújul a vá-
rosközpont: parkosítanak, barát-
ságosabb lesz a Szabadság és a 
Majláth Gusztáv Károly tér, ugyan-
akkor felújítják a Petőfi utcát is.

Tamás Attila

Felújítják és átalakítják Csík-
szereda fontosabb köztereit, 
elsősorban a Szabadság teret, 

a Petőfi utcát, a központi parkot, 
valamint a Temesvár sugárút egy 
részét.

– A beruházás 2-3 éve kezdő-
dött a Regionális Operatív Prog-
ram keretén belül egy városfej-
lesztési terv összeállításával, ezt 
követte a megvalósíthatósági terv 
elkészítése – tájékoztatta a Hargi-
ta Népe napilapot Antal Attila, a 
város alpolgármestere. – Ezekben 
a tervekben Csíkszereda jelenlegi 
központjának felújításáról van szó, 
utak, sétányok, közterek átalakítá-
sával, rehabilitációjával, barátságo-
sabbá tételével.

Mint mondta, kedvezően bí-
rálták el a tervek finanszírozásá-
ra benyújtott pályázatot is, így 
mintegy tízmillió euró európai 
uniós támogatást kap a város erre 
a célra. Jelenleg a kivitelező cé-
gekkel kötik meg a szerződéseket. 
A tervben szerepel a Petőfi utca 
39. szám alatti ingatlan felújítása 
is – amit egyébként már augusz-
tus 1-jén elkezdtek –, az épület-
ben ifjúsági és szociális központot 
hoznának létre. 

Megváltoztatják a város terei-
nek arculatát, meghagyva azonban 
funkciójukat.

– A Szabadság téren kicseréljük 
a csempézett burkolatot, zöldöve-
zeteket alakítunk ki, ugyanakkor 
szökőkutakat is építünk – mondta 
az alpolgármester, megjegyezve: 
– Természetesen, nem marad el a 
padok, szemetesek és a világítótes-
tek cseréje sem.

Átépítik a Majláth Gusztáv Ká-
roly teret is, a Petőfi utca szerkezetét 

azonban nem változtatják, csupán 
a burkolatot és a lámpaoszlopokat 
cserélik ki.

Az alpolgármester közölte: a 
tervek szerint a parkosított terüle-
tek felújítását egy év alatt végeznék 
el, a terek és az utcák azonban 3 év 
leforgása alatt nyernék el végleges 
formájukat.

– A városvezetés már idén sze-
retné megkezdeni a tervezett mun-
kálatokat – közölte Antal Attila 
alpolgármester.

A vakáció ellenére sem áll le a 
munka a tanintézményekben nyá-
ron. Hargita megye minden tele-
pülésén tatarozzák az iskolákat, 
napközi otthonokat, óvodákat – 
közölte Ferencz Salamon Alpár, 
Hargita megye főtanfelügyelője. 
Antal Attila csíkszeredai alpol-
gármester pedig a megyeszék-
hely tanintézményeiben zajló fel-
újítási munkálatokról számol be.

Márk Boglárka

Látványos átépítéseket végez-
nek többek között a gyer-
gyószárhegyi, a simén falvi, 

valamint a kápolnási iskolákban 
– mondta a főtanfelügyelő, meg-
jegyezve: – új napközi otthonok is 
épülnek Szentegyházán, valamint 
Székelykeresztúron, igaz, utóbbi 
még csak pályázati fázisban van.

A tanintézmények felújítását a 
helyi források mellett a kormánytól 
kapott támogatásokból, illetve az Eu-
rópai Fejlesztési Bank által biztosított 
pályázati pénzek felhasználásával fi-
nanszírozzák.

A főtanfelügyelő szerint ősszel 
már a teljesen felújított épületben 
kezdhetik a tanévet a székelykeresztúri 
Orbán Balázs Gimnázium diákjai és 
tanárai, a székelyudvarhelyi Benedek 
Elek Tanítóképző pedig – amint arról 
nemrég beszámoltunk – a rendbe ho-
zott Mária Valéria-épületben kezdi a 
2011/2012-es tanévet.

A Csíkszeredában zajló felújítá-
sokról Antal Attila alpolgármester 
számolt be lapunknak. Mint mondta, 
a szokásos évi karbantartási munkála-
tok mellett nagyobb beruházásokat is 
eszközöltek a város iskoláiban, óvodá-
iban. Amint arról már többször beszá-
moltunk, a Márton Áron Gimnázium 
épületén végeznek nagyobb munká-

latokat, ezenkívül nemrég fejezték 
be a Pefőfi Sándor Általános Iskola 
udvarának felújítását. Hátravan még 
az iskola sportpályája, de ezt nem kí-
vánják felújítani, inkább tornatermet 
építenének oda. A tornaterem meg-
valósíthatósági terve nemrégiben ké-
szült el, az előzetes számítások szerint 
megközelítőleg 4 millió lejbe kerülne 
felépítése. 

Antal Attila elmondta, hogy a pol-
gármesteri hivatal minden évben 810 
ezer lejt biztosít a különböző kisebb 
felújításokra, amelyeket az iskolák, il-
letve óvodák igazgatói pályáznak meg. 
Az említett összegből 236 ezer lej jár 
az óvodáknak, napköziknek, 356 ezer 
lej a középiskoláknak, 149 ezer az álta-
lános iskoláknak, valamint 69 ezer lej 
a Xántus János iskola közigazgatása 
alá vont peremiskoláknak, amelyek 
a városhoz tartozó kis településeken 
működtetnek elemi osztályokat. A pá-
lyázatokat elnyerő intézmények általá-
ban 10 ezertől 50–60 ezer lejig terjedő 
támogatást kapnak. Az igazgatók a 
pályázataikban általában húsz–har-
minc tételt sorolnak fel. 

– Minden intézményben fertőt-
lenítik az illemhelyeket, két-három 
évente ablakot, parkettát, fűtőtesteket, 
villámhárítókat javítanak, aszerint, 
hogy a polgármesteri hivatal munka-
társai a felméréseik alapján mit jelöl-
nek meg prioritásként – mondta az 
alpolgármester, megjegyezve: – Ez 
évek óta kialakított és jól működő 
rendszer.

Elmondta azt is, hogy a Jégpálya 
negyedi vezetékek cseréje, felújítása 
az ott található két napközit és a Liviu 
Rebreanu iskolát is érinti. Mindezek 
mellett a Kós Károly Szakközépiskola 
bentlakását is rendbe szedik, és kijavít-
ják a Székely Károly Szakközépiskola 
megrongálódott tetőszerkezetét.
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Átalakuló közterek Csíkszeredában

Készülnek a tanévkezdésreÉHSÉgSztrájkbA kezdett kozmA Szilárd ASztrológuS

Öreg Ladán bukott a segély
Két, a nevén maradt öreg lada 
miatt kezdett éhségsztrájkba 
tegnap a csíkszeredai kozma 
Szilárd. Az asztrológusként is-
mert férfi azt állítja, bár egyik 
járművet eladta ifj. Hajdu gábor 
ügyvédnek, ez nem íratta át saját 
nevére, így ő most nem kaphat 
családi pótlékot. ráadásul aszt-
rológusi vállalkozása is csődbe 
ment.

Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Nem látta előre az asztrológus-
ként ismert Kozma Szilárd, 
hogy – mint állítja – telje-

sen jövedelem nélkül marad: előbb 
vállalkozását kellett bezárnia, majd 
a családi pótlékot is megvonta tőle a 
polgármesteri hivatal. A csíkszeredai 
férfi azt mondja, utóbbit egy le nem 
zárult autóátírás miatt. „Az egyik 
öreg autómat, egy Ladát odaadtam 
ifj. Hajdu Gábornak, aki azt ígérte, 

átveszi a nevére. Tavaly decemberben, 
amikor akartam kérni a családi pótlé-
kot, Hajdu azzal biztatott, nyugod-
tan megtehetem, mivel a járművet 
átíratta” – meséli Kozma, aki szerint 
idén februárban kiderült: ez mégsem 
történt meg, és emiatt elesett a csa-
ládi pótléktól. „Mivel Hajdu Gábor 
többszöri felszólításom ellenére sem 
volt hajlandó rendezni az átíratást, a 
rendőrséghez fordultam, amely autó-
lopás gyanújával indított eljárást az 
ügyvéd ellen. Én soha nem állítottam, 
hogy ellopta volna, de a rendőrség így 
intézkedett” – mondja Kozma, aki a 
pótlék megvonása miatt éhségsztráj-
kot folytat mindaddig, amíg vissza 
nem nyeri jogait. Mint állítja, három 
kiskorú gyereket kell eltartania, de 
semmilyen jövedelme nem maradt. 
Amíg azonban a nevén van mindkét 
autó, nem is kaphat – a jármű pedig 
a rendőrségnél, az iratok a marosvá-
sárhelyi Táblabíróság ügyészségénél 
vannak.

Hajdu Gábor szerint azon-
ban Kozma a saját oktalansága 
miatt jutott ide. „A tavaly Ladó 
Rajmond helyi bontósnál volt 
egy Lada 1500-as a Kozma Szi-
lárd nevén, aki megbízta Ladót, 
adja le a roncsprogram keretében. 
Én felajánlottam Ladónak, hogy 
átveszem az autót, fizettem érte 
1600 lejt, továbbá szerződést is 
kötöttünk. Közben jött Kozma, 
aki tudott az adásvételről, hogy 
írassuk is át a nevemre. A hivatal-
ban láttam, hogy az autó nemcsak 
a Kozma, hanem a mi nevünkön is 
szerepel, egy korábbi adásvétel so-
rán ugyanis nem töröltek minket 
a nyilvántartásból. Felbontottam 
Ladóval a szerződést, ő visszavitte 
az autót, amelyhez innentől sem-
mi közöm nem volt” – magyaráz-
ta lapunknak Hajdu, aki szerint 
az 1600 lejt sem kapta vissza. Sőt, 
állítja, Kozma „krónikus feljelen-
tőként” nekifogott feljelentéseket 
írni. „Nem első ízben: olyan alka-
lom is volt, hogy elfelejtette, hol 
parkolt, és a rendőrséghez fordult, 
hogy ellopták az autóját” – em-
lékszik vissza Hajdu. „Kozma Szi-
lárd, ahol lehetett, feljelentett, és 
panaszt tett még az után is, hogy 
az autót visszaadtam Ladónak. Az 
ott volt a megbízottjánál, a pénzt 
sem fizették vissza, és mivel felje-
lentést tett, a rendőrség lefoglalta 
az autót” – érvelt Hajdu, miért ül 
a jármű a rendőrség garázsában. 

„Ennyire nevetséges dologért 
még senki sem kezdett éhség-
sztrájkba. Szerintem nem megy a 
vállalkozása, és azért akar egy kis 
reklámot” – fogalmazott aztán 
Hajdu Gábor.
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