
Sok helyen nagyon rossz a jár-
dák állapota Csíkszeredában, és 
a tönkrement szakaszok orvos-
lása csak a következő években 
valósulhat meg az integrált vá-
rosfejlesztési terv üteme alap-
ján. Néhány városrészen, pél-
dául Zsö gödben történtek már 
javítások a gyalogos közlekedés 
könnyítése érdekében, ezek azon-
ban átmenetiek.
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Új aszfaltburkolatot ka-
pott nemrég a Zsögöd 
végében található gya-

logátjáró, emellett néhány kriti-
kus részen is aszfalttal terítették le 
a járdák rövidebb szakaszait. 

– Ez nem teljes értékű felújí-
tás, csupán a járdák állapotának 
részleges helyreállításáról van szó. 
Amióta a Vegyépszer Kft. csődöt 
mondott a zsögödi vízhálózat cse-
réje során, az elcsúszott munkála-
tokat nem tudták befejezni. Az 
ügyben jelenleg is tart a huzavo-
na, mivel a cég a vezetékek átköté-
sei és a helyreállítási munkálatok 
befejezése nélkül távozott, így új 
közbeszerzési eljárást kellett ki-
írni a félbehagyott munkálatok 
elvégzésére. Jelen pillanatban a 
Harvíz Rt. folytatja tovább az át-
kötéseket, emellett pedig a járdák 
helyreállítását – adott magyará-
zatot lapunknak Szőke Domo-
kos, Csíkszereda alpolgármestere. 
„Most azért nem lehet teljesen 

megjavítani a járdákat, mert hát-
ravan még a szennyvízcsatorna 
lefektetése, amire az elkövetkező 
években kerül sor – ésszerűtlen 
lenne, hogy kijavítsák, azután pe-
dig ismét feltörjék a területet. Pár 
év múlva esedékes a teljes felújítás 
Csíkzsögödben, a többi városrész 
mintájára.”

Több járda azonban a város te-
rületén is sürgős felújításra szorul-
na – még mindig vannak például 
olyan szakaszok, ahol a babako-
csival közlekedő anyukák nehezen 
vagy egyáltalán nem tudnak utat 
találni maguknak. „Főként a jár-

daszegélyek okoznak gondot, sok 
helyen nincs rendes le- és feljáró, 
így a babakocsit meg kell emel-
ni” – tájékoztatott Tiboldi Bea. A 
Csíki Anyák Egyesületének elnö-
ke emlékeztetett: ez év áprilisában 
sikerült Szőke Domokos alpol-
gármesterrel és a Hargita Megye 
Energiatakarékossági Közszolgálat 
munkatársaival egy közös sétán 
feltérképezni a gyalogos forgalom 
helyzetét. A járdafelületek állapo-
ta ennek ellenére még helyenként 
mindig hiányos. 

– Ezeknek egy része szerepel 
az integrált városfejlesztési terv 

kiírásaiban, korszerűsítésükre a 
közeljövőben sor fog kerülni – 
közölte Szőke Domokos.

– Nem lehet babakocsival 
megközelíteni a Temesvári su-
gárút felől a központi parkban 
található játszóteret, mert a busz-
megálló melletti meredek lejtő 
használhatatlan – sorolta Tibol-
di Bea. Szintén a Csíki Anyák 
Egyesületének tagjai számoltak 
be arról, hogy milyen veszélyes 
kisgyerekkel közlekedni a zöld-
ségpiac környékén a gépkocsifor-
galom miatt. A városnak ezen a 
részén nincs gyalogos közleke-

désre kijelölt felület, a piacra be-
érkező autók és járókelők ugyan-
azon az útszakaszon közelítik 
meg a standokat.

A lakóövezetekben is talál-
ni elhanyagolt állapotban lévő, 
használhatatlan járdafelületeket, 
ezek közül az Óceán nonstop 
üzlet mögötti zónára hívta fel fi-
gyelmünket Tiboldi, de hasonló 
állapotot tapasztalni a Gyermek 
sétány környékén is, ahol esőzés-
kor sártengerré változik a tér. 
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A Kájoni János Megyei Könyvtár a megye legna-
gyobb állománnyal rendelkező közművelődési könyv-
tára. Ha számok kellenek, hogy ez a kijelentés gondol-
kodásra késztessen, akkor: több mint 200 ezer doku-
mentumhoz – közöttük 120 ezer kötethez – biztosít 
hozzáférést gyermekkönyvektől kezdve periodikákon, 
szépirodalmi, művészeti, tudományos és technikai 
munkákon át muzeális értékű, fokozottan védett 
nyomtatványokig. Tavaly 4471 beiratkozott könyv-
tárhasználót jegyeztek, a részlegeket 41 597 alkalommal 
keresték fel a látogatók, akik 87 500 könyvtári egységet köl-
csönöztek ki, az intézmény honlapján eddig 120 ezren ke-
restek valamilyen információt. Csíkszereda számára városi 
könyvtárként szolgál, emellett összefog ja a megye közel 60 
közkönyvtárának tevékenységét. Vagyis – gyűjteményeinek 
sokfélesége révén – az összes kulturális intézmény közül a 
leghivatottabb arra, hogy a megye és Csíkszereda lakóinak 
információs és művelődési igényét kiszolgálja. 

Ha egy efféle rangsorolás faragatlan és eretnek, felőlem 
csóvát is csavarhatnak a jegyzetből. De akkor is tény: ha 
a megyei könyvtár funkciói akadoznak vagy leállnak, az 
értékvesztéshez és esélyhátrányhoz vezet a térségi okta-
tásban és kutatásban, az itt élő, dolgozó és működő írók, 
képzőművészek, zenészek, színházak, múzeumok, könyv-
kiadók, kulturális központok, civil szervezetek életében, 
továbbmenve – negatívan hat ki a teljes közösség jelenlegi 
és távlati életminőségére. 

Egyelőre hipochondria lenne kulturális vérkeringés 
helyett kulturális trombózisról beszélni. De attól is nehéz 

elvonatkoztatni, hogy a Kájoni János könyvtár működését 
jelenleg nagymértékben befolyásolja, hogy jön a tél, és min-
denkiben felelevenedik a tavalyi kép, amikor a Szakszer-
vezetek Művelődési Házában hónapokig nagykabátban, 
villanymelegítők között kucorogva használták az olvasó-
termet és a részlegeket a látogatók, vagy előfordult, hogy 
mosdótálakat és lavórokat kellett kerülgessenek, mert be-
ázott a tető. Azonban bármilyen furcsán hangzik is, nem 
azt tartom sürgősnek, hogy ezekre a gondokra megoldás 
szülessen. Halaszthatatlannak a könyvtár hasznos, okos és 
korszerű újragondolását vélem. 

Mert az intézmény nem akkor tölti be szerepét, ha 
végre sikerül húsz fokot varázsolni a termekbe, hanem ak-
kor, ha valódi közösségi színtérré tud válni. Olyan térré, 
amelyben egyaránt otthonosan mozog a tizenegyedikes 
diák, aki tantárgyversenyre készül és „félig titokban” ver-
set ír, az utolsó éves egyetemista, aki szakdolgozatával, első 
tudományos munkájával közölni, mutatni akar valamit a 
környezetének, nemcsak túllenni a záróvizsgán, és a nyug-
díjas, aki azért is olvas hosszasan újságot, hogy a végén 

szólhasson pár szót valakihez. A könyvtár akkor ér 
fel rang jához és rendeltetéséhez, ha kiállítótermé-
ben megnézhetem egy helyi grafikusművész legújabb 
gyermekkönyv-illusztrációit, maratoni vetítésen 
bepótolhatom, amit kihagytam a hazai filmes új-
hullám alkotásaiból, ha irodalmi kávézójában egy 
író-olvasó találkozót követően teázhatok egy ma-
gyar, lengyel vagy román kortárs novellaszerzővel. 
Akkor működik jól, ha egy édesanya megtervezheti 

azt a fél órát, amikor négyéves gyereke a többiekkel együtt 
a kicsik játszósarkába vonul egy lapozóval, és miközben a 
lánya ifjúsági regények között válogat, ő fellapoz egy ma-
gazint. A tér legyen vonzó, és mindenekelőtt funkcionális 
– mindenhez hozzáférjenek azok is, akik mozgásukban, 
látásukban vagy hallásukban korlátozottak, miközben 
nyugodt sarokban „cetlizik” a kutató, mellette internetezik 
a kamasz, akinek negyedóra múlva itt kezdődik a havon-
ta megtartott rendhagyó történelemórája. Egyáltalán: 
legyen az a hely, ahol hosszabb vagy rövidebb ideig, de 
minden betérő jól érzi magát, és ahová érdemesnek látja 
időnként visszatérni egy könyvért, egy rövid beszélgetésért, 
egy találkozásért, egy élményért.

És Csíkszeredában mindez és ennél több is megvalósít-
ható. Időszerű elgondolkodni rajta. Mert nem a könyvtár 
méltó térbe helyezése a közösségi feladat – hanem az em-
bereké.

Időszerűvé vált jövő
            NézőpoNt n Burus János Botond

kiSeBB JavítáSokat végeZNek, a töNkremeNt Járdák telJeS felúJítáSára várNi kell

Kritikus szakaszok gyalogosan közlekedőknek

hargitanépe

Ideiglenesen kijavított szakasz Zsögödben. A tönkrement járdák a város tömbháznegyedeiben is gondot okoznak fotó: tamás attila

Többen panaszkodnak a megyei 
pénzügyi hivatal előtti parkoló 
állapotára, ugyanis ingyenes par-
koló révén nagyon sokan huza-
mosan ott tartják autóikat, meg-
nehezítve az ügyintézés végett 
érkezők dolgát, emellett pedig 
maga a terület is elhanyagolt. 

– Ez egy többéves probléma, 
amit egy civilizált körülménye-
ket nyújtó parkoló kiépítésével 
próbáltuk meg egyensúlyoz-
ni szintén a közelben, vagyis a 
pénzügyi hivatal épülete mögött. 
Azonban egyelőre az elkezdett 
beruházásokra kell összpontosí-
tani – közölte az ügyben az alpol-
gármester. „Emellett szükség van 
a Kalász negyedi parkoló rendbe-
tételére, valamint a Szív és a Har-
gita utcában, illetve a »Kodak-
soron« is vannak tennivalók. Az 
előbb említett terület is egy külön 
lakónegyednek számít, aminek 
rendezését a Jégpálya és Piac utcai 
lakónegyedekhez hasonlóan sze-
retnénk kivitelezni.”


