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Jövőben folytatJák a felúJítást a taploca utcában

Mindkét sávon lehet közlekedni 

végéhez ért a taploca utca 
felújításának idénre tervezett 
szakasza – a kiegészítő térren-
dezési munkákat már a jövő 
évben végzik el. az aszfaltozás 
során az utóbbi napokban sike-
rült leteríteni a második réteget 
is, így szombattól ismét át lehe-
tett adni a forgalomnak a felújí-
tott útszakaszt.

tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Szombaton délután 3 órától 
ismét átadták a járműforga-
lomnak az eddig felújítás alatt 

levő Taploca utcát – tudtuk meg 
Szőke Domokostól, Csíkszereda 
alpolgármesterétől. Az útszakasz 
teljes egészében elkészült, mindkét 
irányban lehet közlekedni rajta, 
anélkül, hogy kitérőt kellene tenni 
a Nagymező vagy a Rét utcákon 
keresztül a központ irányába. 

– Sikerült betartani a decem-
ber elejére tervezett határidőt, az 

útra felkerült a második aszfaltré-
teg is, amit jövőben egy harmadik 
réteg leterítése is követ majd – 
részletezte az elöljáró. Hozzátet-
te, bár voltak időszakonként fel-
merülő problémák, remélik, hogy 
sikerült minőségi munkát végezni 
az említett útszakaszon, amely 
egyben a város egyik legforgal-
masabb szakasza. – Bízom ben-
ne, hogy a kivitelezők rendesen 
elvégezték a feladatukat, és nem 
lesznek fennakadások a későbbi-
ekben – tette hozzá Szőke. 

Elkészült ugyanakkor az eső-
vízcsatorna kiépítése, emellett pe-
dig mind a gáz-, mind a villanyhá-
lózat vezetékei a helyükre, a föld 
alá kerültek. 

Jövőben folytatódik a város-
rész további felújítása, többek kö-
zött a gyalogos övezetek és kerék-
pársávok kialakítása, valamint a 
közvilágítás korszerűsítése, emel-
lett pedig elkészül a Rét, Nagy-
mező és Taploca utcák kereszte-
ződésénél a körforgalom is, ami a 
későbbiekben leegyszerűsíti majd 
az ottani gépkocsis közlekedést – 
számolt be a további tervekről az 
alpolgármester. 

Karácsonyi kirakodóvásár kezdődött

több fogvatartottat juttatnának 
álláshoz szabadulásuk után, 
így biztosítva számukra annak 
esélyét, hogy könnyebben visz-
szailleszkedjenek a társada-
lomba – jelezték a csíkszeredai 
büntetés-végrehajtó intézetben 
tartott állásbörze szervezői.

hN-információ

Nyolc, hat hónapon be-
lül szabaduló elítélt vett 
részt azon az állásbörzén, 

amelyet a csíkszeredai börtönben 
szervezett meg számukra a Megyei 
Munkaerő-elosztó Ügynökség. A 
fogvatartottak két csíkszeredai 
cég képviselőjével beszélgettek a 
rájuk váró munkalehetőségekről. 
Számukra egyelőre öt állást tettek 
elérhetővé, így büntetésük letölté-
se után a jelenlegi fogvatartottak 
asztalosként, kőművesként vagy 
betonvas-szerelőként dolgozhat-
nak. A két csíki vállalkozó kö-

zölte: hajlandóak második esélyt 
biztosítani, és nem félnek börtön-
viselteket alkalmazni.

– Ha megérdemlik, akár 
mindnyájukat tudom alkalmaz-
ni. Ezek a fiúk már dolgoztak 
építőtelepeken, így minden attól 
függ, hogy a kellő komolysággal 
végzik-e majd a rájuk bízott mun-
kát. Ha jól viselkednek, nekem 
nem számít, hogy börtönben vol-
tak. Rajtuk áll, hogy a helyes – és 
nehezebb – utat választva visz-
szailleszkednek-e a társadalomba 
– mondta Dumitru Jufă, egy épít-
kezési vállalkozás vezetője. 

Az általa vezetett munka-
erő-elosztó ügynökség segítségét 
ajánlotta fel a hamarosan szaba-
dulóknak Tiberiu Pănescu is. – A 
mai találkozó meggyőzhette őket 
arról, hogy aggodalmaik ellenére 
a gyakorlatban is van lehetőségük 
arra, hogy megélhetést biztosító 
munkát kapjanak – mondta.

karácsonyi kirakodóvásár emeli 
az ünnepváró időszak hangulatát 
csíkszeredában a Majláth Gusz-
táv károly téren. Gesztenye és 
forralt bor illata csalogatja a vá-
ros központjában sétára induló 
családokat, a következő két hét-
ben pedig színes programokkal is 
várják ide a gyermekeket.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az adventi koszorú felállítása 
mellett hangulatos karácso-
nyi vásár jelzi az ünnep kö-

zeledtét Csíkszereda központjában. 
– A helyi kereskedők kezdemé-

nyezésére pár évvel ezelőtt indult el 

kisebb-nagyobb siker mellett ez az 
akció. Az önkormányzat támogatja 
az ötletet, ami azt jelenti, hogy a vál-
lalkozók díjmentesen állíthatják fel 
faházaikat a központi áruház előtt 
– mondta el Antal Attila alpolgár-
mester. Megjegyezte, a városveze-
tés által megfogalmazott egyetlen 
kikötés az volt, hogy esztétikailag 
és az árukínálat szempontjából az 
alkalomhoz illő formában kínálják 
portékáikat a kereskedők a Majláth 
Gusztáv Károly téren. 

Idén a Hippolyt Events nevet 
viselő cég vállalta, hogy karácsonyi 
kirakodóvásárt szervezzen. 

– Első alkalommal próbálko-
zunk, szeretnénk  hagyományt 

te remteni. Sült gesztenyét, forralt 
bort, zsíroskenyeret árusítunk, il-
letve  olyan kézműves termékeket 
kínálunk eladásra, amelyek köny-
nyen megfizethetőek bárki szá-
mára – magyarázta a cég vezetője. 
Hozzátette, különlegességként fe-
hér csokoládéba mártott almát is 
készítenek. 

A nézelődők azonkívül, hogy 
olcsó és ízléses ajándékot választ-
hatnak szeretteiknek a közeledő 
ünnepekre, szabadidős tevékeny-
ségekbe is bekapcsolódhatnak: 
mézeskalács-díszítő versennyel 
és bábelőadással is készül a kö-
vetkező két hétben a Hippolyt 
Events. 

Állásajánlatokkal ismerkedő fogvatartottak. Választás kérdése fotó: hompoth loránd

Állásbörze a börtönben

Befejeződött az aszfaltozás. Jövőben a környék is megszépül fotó: csíki zsolt

Faházikókban kínálják az ünnep kellékeit Csíkszereda főterén. Hangulatos készülődés fotó: csíki zsolt

a csíksZeReDaI foGHáZ 

– Csíkszereda, Zöld Péter utca 2. szám, 
telefon: 0266–316972, fax: 0266–316974 –

vásárol 15 000 kg bálázott szénát.
Az árajánlatokat 2011. december 8-án 15 óráig 

lehet benyújtani.

Bővebb felvilágosítás az intézmény székhelyén kapható.

tájékoztató
Az ARC Studio Kft. (Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. sz., te-
lefon: 0744–697961) által képviselt Bartha László közli, hogy víz-
gazdálkodási beleegyezést kérelmezett a Román Vizek Országos 
Adminisztrációjának Olt Vízügyi Igazgatóságától a Csíkszentimre 
községhez tartozó Büdösfürdő házszám nélküli belterületén talál-
ható hétvégi ház számára. Ez egy új beruházás.

A létesítmény működtetése nyomán állandó jelleggel napi 2,50 
m3 szennyvíz keletkezik, amelyet egy 10 m3-es hasznos űrtartalmú 
tartályba raktároznak, amelyből csepegtetőtestes szennyvíztisztító 
berendezés általi tisztítás után túlfolyással, fordított irányú szűrőn 
átvezetve kerül a talajba. 

Ez az egyeztetés-kérelmezés összhangban van az utólag módosí-
tott és kiegészített 1996/107-es törvénnyel.

Mindazon személyek, akik bővebb felvilágosításban kívánnak 
részesülni a vízgazdálkodási egyetértés kérelmezésével kapcsolato-
san, vagy véleményt, ajánlást, észrevételt kívánnak megfogalmazni, 
december 5-ét követően a kérelmezőhöz fordulhatnak az alábbi 
címen: 530104 Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 11/3. szám, telefon: 
0744–697961.


