
Térrendezési munkálatok folynak 
a Majláth Gusztáv Károly téren, a 
közterület várhatóan egy év múl-
va, 2012 őszén nyerné el végle-
ges formáját. A tér átrendezése 
mellett fúrásokat is végeznek egy 
régi forrás feltérképezése érdeké-
ben – ha sikerül megtalálni, a jö-
vőben szökőkút szórakoztathatná 
a városközpontba látogatókat.
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Az utolsó környezetvédelmi 
engedély beszerzése után, 
akár a jövő hét folyamán 

elkezdhetik a fúrásokat a Szabad-
ság, ezt követően pedig a Majláth 
Gusztáv Károly téren – számolt be 
lapunknak Ráduly Róbert Kálmán. 
Csíkszereda polgármestere közölte, 
a régi csorgó nyomvonalának feltér-
képezése után egy szökőkutat alakí-

tanának ki a Majláth téren.
– A tervezettnél később si-

került hozzáfogni a térrendezési 
munkálatokhoz, mivel egy cég 
– amely egyébként nem is indult 
a liciten – óvást nyújtott be. Első-
sorban a jelentős szintkülönbséget 
kell megoldani a téren, illetve a 
parktól egészen a Petőfi utca végé-
ig tartó területen. Az esővíz-elve-
zető rendszer teljes cseréje mellett 
jelentős mélyépítészeti elemeket, 
támfalakat is be kell építeni az ala-
csonyabb területekre. A csapadék-
vizet elvezető rendszer nagy része 
már a helyére került, a tér teljes 
hosszában kicserélődnek a beton-
elemek – mondta el Ráduly.

A tér a napokban majdnem 
teljes egészében építőteleppé fog 
átalakulni, de a járókelők számára 
biztosítják az áthaladást a Tuli-
pán Áruház közvetlen közelében, 
mindegyik irányba. 

– Arra is gondolnunk kellett, 
hogy az áruház szempontjából a 
legforgalmasabb hónapban, de-
cemberben se akadályozzuk az üz-
let forgalmát – jegyezte meg a pol-
gármester.
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Körkép
csík

A csillagok állásával magyarázták tegnap este va-
lamelyik tévécsatornán a népszerű tévésztár, Şerban 
Huidu autóbalesetét. A három áldozatot követelő sze-
rencsétlenség kapcsán beszéltek már rontásról, átokról, s 
megvitatták a gumik minőségét, állapotát, töviről hegyi-
re kivesézték a showman egészségi és lelki állapotát. De 
vajmi kevés szó esett az országban eluralkodott minősít-
hetetlen vezetési morálról, az utak tarthatatlan állapo-
táról és túlzsúfoltságáról, a nagyobb–drágább–erősebb 
autó elsőbbségéről... Szomorú, hogy a tragédia is média-
eseménnyé válik, ha azt médiaszemélyiség okozza. Lásd 
a nemrég lezárult magyar színész-műsorvezető, Stohl 
András ügyét: a médiasztárt 10 hónap letöltendő bör-
tönbüntetésre ítélték, holott – ha hinni lehet a médiá-
nak – hasonló bűncselekményért mások sokkal enyhébb 
büntetésben részesültek. Az áldozat, annak hozzátarto-
zói bizonyára keveslik a büntetést, az elkövető és család-
ja sokallja. A szigorúbb ítélet bizonyára a médiaszemé-
lyiségnek szólt, ismertsége, a rá irányuló közfigyelem és 
a körülötte zajló médiacirkusz nagyobb hatással van a 
közvéleményre, mint bármely más közönséges halandó 
hasonló tettében kimondott ítélet. Tehát az ismertség fe-
lelősségével is számolni kell, ez is a népszerűség ára.

Mindettől függetlenül érthetetlen a kettős mérce al-
kalmazása akár az áldozatok, akár az elkövetők meg-
ítélésében – főleg ha a bűnüldöző és az igazságszolgálta-
tási szervek alkalmazzák ezt a kettős mércét.

Hogy a média – azaz mi magunk, újságírók és az 
önmagukat újságírónak tartó sajtóhiénák – milyen cir-
kuszt kerekít ki saját maga körül, azzal önmagát minő-
síti, önmagunkat minősítjük.

A Huidu-esetben pedig várjuk ki a végét, hagyjuk az 
arra hivatottakat, végezzék a dolgukat, s bízzunk ab-
ban, hogy szakszerűen, igazságosan járnak el.

Ugyanakkor ne hallgassuk el a politikum felelőssé-
gét ebben és a hasonló ügyekben. Mert végül is politi-
kai döntésen múlik, hogy minek minősítenek egy utat. 

Hány európainak mondott utunk van, amely községi 
útnak is alig-alig felelne meg? A politikum nevet ad egy 
útnak, európainak minősíti, hogy ezáltal több pénzt 
tudjon lobbizni rá, abban a reményben, hogy mandá-
tum végéig hátha tényleg európaivá tudja tenni. Lásd 
a Kökös–Maroshévíz útszakaszt, amelyen falu falut 
ér, amelyen traktort, szekeret, mezőgazdasági gépet és 
biciklist kell kerülgetni, s amelynek európaisága csak a 
kötelező fényszóróhasználatban, illetve annak elmu-
lasztása szigorú büntetésében nyilvánul meg. De sem-
miképp a közlekedés minőségében, s pláne nem a közle-
kedés biztonságában.

A kedvezőtlen csillagállás nemcsak a tévésztár éle-
tét befolyásolja, nemcsak rajta ül az átok, a rontás, 
hanem mindannyiunkon. Mert mi más lehet a két 
évtizedes tehetetlenség – ami a közlekedési hálózat 
hiányosságaiban is megnyilvánul –, mint kedvezőtlen 
csillagállás, átok, rontás...

Csillagállás
       NézőpoNt n Sarány István

ZAjlAnAK A MunKálAToK A MAjláTh GuSZTáv Károly Téren

Szökőkút is díszítheti Csíkszereda központját

hirdeTés

Folyamatban van az esővíz-elvezető rendszer elemeinek cseréje. A továbbiakban a szintkülönbségeket kell kiküszöbölni fotó: csíki zsolt
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A tér építőteleppé fog 
átalakulni, de a járóke-
lők számára biztosítják 
az áthaladást.

Tehetségnapot hirdet a Már-
ton Áron Gimnázium és a 
SimpleX Egyesület Tehet-

ségpontja október 22-én. Céljuk 
kiválogatni azokat a diákokat, akik 
az iskolai feladatokon túlmenően 
szeretnének foglalkozni a matema-
tikával. A csíkszeredai iskolákból 
iskolánként 10-15 (IV–VIII. osztá-
lyos) tanulót, a környék iskoláiból 
iskolánként 5-6 (IV–VIII. osztályos) 
tanulót várnak. A verseny kilenc 

órakor rajtol, közben a tanároknak 
dr. András Szilárd, a BBTE tanára, a 
SimpleX elnöke vezetésével tartanak 
foglalkozást. A dolgozatok javítása 
ideje alatt a kisebb gyerekek számára 
játszóházat tartanak, a nagyobbak  
Zsombori Gabriella, a Sapientia–
EMTE tanára vezetésével valószínű-
ség-számítási feladatokat oldanak. A 
jelentkezéseket a chajnalka@yahoo.
com e-mail címen vagy a 0745–
363376-os telefonszámon várják.

Tehetségnap a MÁG-ban


