
A hét végéig az utolsó simítá-
sokat is elvégzik a csíkszeredai 
Piac lakónegyedben, ahol már 
áll az új sportpálya is. A Jégpá-
lya negyedben több volt az előre 
nem látható buktató, itt az év vé-
gére ígéri a polgármester, hogy a 
munkások elhagyják a terepet.
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Már az avatóünnepséget 
szervezik a csíkszeredai 
Piac utca lakói, ahol az 

udvarban szinte teljesen kész van 
minden: áll az új sportpálya, a teg-
nap éppen kerítést állítottak és ke-
rékpársávot öntöttek a munkások, 
és a helyére került az udvarra való 
behajtást szabályozó sorompó is. „Itt 
kevesebb volt az előre be nem kalku-
lált munkálat, ezért tudtuk tartani 
az ütemtervet, így szeptember 30-
ig már az utolsó simítások is kész 
lesznek” – mondja Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester, aki úgy érté-
keli, hogy a lakónegyed felújítása jól 
sikerült, még szebb is lett, mint elő-
re gondolta. Már csak az van hátra, 
hogy a lakók elosszák egymás között 
a kiépített parkolókat. Az ugyancsak 
a lakók által fizetett négy kerékpártá-
rozóból kettő már elkészült, a másik 
kettő befejezésre vár, a sportpálya 

gyakorlatilag kész, úgyhogy itt már 
napok kérdése, és befejezettnek te-
kinthető a lakónegyed-felújítás.

Távhőrendszer minek?
Nem ilyen rózsás a helyzet a 

Jégpálya negyedben, ahol az elő-
re be nem tervezett munkálatok 
miatt csúszott az építkezés. Kicse-
rélték ugyanis a lakónegyed teljes 
távhőrendszerét. Felmerülhet a 
kérdés, hogy most, amikor a vár-
ható drasztikus áremelés miatt úgy 
tűnik, hogy a távfűtés az utolsókat 
rúgja Csíkszeredában, miért volt 
szükség ekkora beruházásra. Ráduly 
szerint azért, mert a lakónegyedet 
nem egy-két évre, hanem legalább 
30-ra építették, és neki meggyőző-
dése, hogy eljön az ideje, amikor a 
távhő visszanyeri a szerepét.

Bár a vezetékcserék miatt az 
ütemtervet itt nem sikerült tarta-
ni, immár a Jégpálya negyedben is 
látványos szakaszához érkezett a 
munkálat. Két hullámban vágtak 
ki nagy fákat a tömbházak közül: 

első ízben azokat, amelyek a ter-
vek szerint a kiépítendő sétányok, 
parkolók helyén álltak, második 
hullámban pedig azokat, amelye-
ket a lakók kértek többnyire azért, 
mert a hatalmasra nőtt fák árnyé-
kolták a lakások ablakait. A fakivá-
gások persze nem zajlottak le viták 
nélkül, pár lakó felbőszülten védte 
a fákat, amelyeket szomszédai ter-
jesztettek elő kivágásra, de a pol-
gármester kihangsúlyozta: min-
den kivágott fa esetében megvolt a 
környezetvédők jóváhagyása, sőt, 
a lakók több fa kivágását kérték, 
mint amennyit végül a környezet-
védelem jóváhagyott. 

Alakulnak a járdák, parkolók
A tömbházak közötti járdák 

már alakulnak, e hét elején a par-
kolók kirakását is megkezdik a 
munkások. Probléma még a köz-
világítás hiánya, emiatt türelmet 
kér a lakóktól a polgármester, a 
szükséges villanyhálózat kiépítése 
ugyanis még nem történt meg. A 

lakónegyednek az egészségbizto-
sító pénztár felőli részében az új 
sportpálya helye már megvan, az 
alapozás és aszfaltozás elkészül, a 
felszerelése pedig – bár nem ké-
pezte ezen kiírás részét – a polgár-
mester ígérete szerint meglesz. 

Négy játszótér is szerepel a 
tervben, a „vagontömbházak” kö-
zött az udvar mélyében képeznek 
ki egyet-egyet, egyet a készülő sport-
pálya mellett, a lakónegyed nagy 
játszótere pedig ott lesz, ahol eddig 
is volt: az épülő uszodával szemben. 
„Ide szabadtéri fitneszeszközöket 

is felszerelünk” – ígérte Ráduly. Itt 
is szükség lesz sorompóra, amelyet 
a lakónegyednek az orvosi rendelő 
felőli bejáratánál szerelnek fel, és 
amelyet, akárcsak a Piac negyedben, 
a lakóknak kell finanszírozniuk. 
Hasonlóképpen itt is lesznek kerék-
pártározók, ugyancsak a lakók költ-
ségén. „Egyelőre nyolc tározóra van 
kérés letéve, most kell tisztáznunk, 
hogy a költségek figyelembe vételé-
vel ki igényli és ki nem” – mondta 
a polgármester. A költségek pedig 
nem éppen elhanyagolhatók, attól 
függően ugyanis, hogy milyen táro-
zót kérnek a lakók, kerékpáronként 
200-400 lejre is lehet számítani. 

A Jégpálya negyedben tehát van 
még bőven munka. A polgármester 
szerint, ha az idő kitart, az év vé-
gig „tokkal-vonóval” kivonulnak a 
munkások a lakónegyedből. 
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A katalán parlament betiltotta a bikaviadalok szervezését 
az autonóm tartományban. A spanyol férfiasság megtestesítője-
ként tekintett vetélkedés törvényen kívüli helyezése érzékenyen 
érintette a spanyolokat: az állatvédők akciója mögött a kata-
lán nacionalizmust sejtik. Az utolsó koridát vasárnap tartják 
a barcelonai Plaça de Toros Monumental arénában, a tiltás 
2012. január 1-jén lép érvénybe. A spanyol korona másik terü-
letén, a Kanári-szigeteken is betiltották a bikaviadalokat, még 
1991-ben. A katalán parlament által elfogadott jogszabály 
ellenzői szerint a kezdeményezés alapjául szolgáló 180 000 
aláírás mögött nem annyira az állatvédők tiltakozása, mint a 
katalán nacionalisták spanyolellenessége áll, s a spanyol kultúra 
részét képező látványosság tiltása nem szolgál egyebet, mint a 
tartomány függetlenné válását.

Ugye, milyen ismerős szöveg? Úgy látszik, a többséginek 
mondott nemzetek mind egy tőről vétettek, minden olyan meg-
nyilatkozást, megnyilatkozást vagy véleményt, amely nem az 
ő érdeküket szolgálja, ellenségesnek, revizionistának, az ország 
testét felszabdalónak vélnek.

Az eseményről beszámoló román híradásokból 
az is kiderül, hogy Barcelonában majdnem százéves 

múltja van a bikaviadaloknak, az azok színhelyéül 
szolgáló Plaça de Toros Monumental arénát 1914-ben 
avatták fel, s ez volt az egyetlen hely Katalóniában, ahol 
a spanyol macsó játékot űzték. A játék népszerűsége a 
tartományban Franco tábornok bukása után, 1978-tól 
folyamatosan csökken.

Tehát a katalánok nem kérnek a tőlük idegen kultúrá-
ból, az azt megtestesítő bikaviadalból. Ezzel szemben a til-
tás ellenzői, a bikaviadalok folytatásának hívei aláírásgyűj-

tésbe akarnak kezdeni. Már vasárnap, az utolsónak szánt 
bikaviadalon, a mintegy 20 000 néző között.

A hírforrás azonban nem közli azt, hogy az 1978-as spanyol 
alkotmány biztosított autonómiát a 17 tartománynak, elismer-
ve a nem spanyol nemzetek létét és jogát az önigazgatáshoz. Az-
óta építi ki folyamatosan intézményrendszerét Katalónia vagy 
a Bakszföld spanyolországi részének lakossága.

A katalánok tehát nem kérnek a spanyol szórakozásból.
Párhuzamot vonva: mikor lesz az, amikor a székely-

földi népünnepélyeket nem a miccsszag jellemzi? A választ 
is megkockáztatom: soha. Egyrészt, mert a miccs finom, 
másrészt pedig hamar beépült étkezési kultúránkba, noha 
csak pár évtizede kényeztetnek vele, nem évszázada, mint 
a katalánokat a korridával. Harmadrészt pedig azért, mert 
nincs sem autonómiát szavatoló alkotmányunk, sem tarto-
mányi parlamentünk. Negyedrészt pedig azért, mert míg 
Katalóniában az állatvédők a bikák védelmére keltek, a ha-
zai birkákkal, disznókkal és marhákkal nem törődik senki. 
Avagy nem úgy, mint a bikákkal.

S különben is: a miccsnek is van macsós jelentéstöltete, akár-
csak a bikának. Ki a kicsit nem becsüli…

Nem kérnek a bika-
viadalból a katalánok
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A PIAc negyed A hónAP végéIg, A JégPályA negyed Az év végéIg elkéSzül

Szebb lett, mint gondolták
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Kerékpárutat aszfaltozó munkások a Piac utcában. Újjászületett lakótelep fotó: mihály lászló
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