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Folytatják  a felújítást
A lakótelepi parkolóházról még nincs döntés
• A csíkszeredai 
Kalász lakótelep 
felújítása néhány 
hónapon belül befe-
jeződhet, azt viszont 
még nem lehet tudni, 
hogy mi lesz végül az 
ott elképzelt parkoló-
házzal. Amennyiben 
nem épül meg, és 
parkoló lesz helyette, 
a felújítás valamivel 
tovább tart.

KOVÁCS ATTILA

A lakótelep alsó részén, a 
Szent Ágoston téren a par-
kolók és gyalogosok számá-

ra fenntartott járófelületek burko-
latainak kialakítása maradt hátra 
tavalyról, ugyanakkor a lakóöveze-

tet átszelő lépcsősor újjáépí-
tését is a következő időszak-
ban kell elvégezni. A téren a 
munka már elkezdődött, és a 
lépcsők kialakítása is nem-

sokára következik – közölte 
érdeklődésünkre Buzogány Károly. 
A kivitelezéssel megbízott ING Ser-
vice Kft . igazgatója szerint a Tető ut-
ca aszfaltozását is befejezik, ennek 
egyik szakaszán csak a kopórétegre 
van szükség. Hozzátette, számukra 
még három hónapot biztosít a kivi-
telezési szerződés a hátralevő mun-
kálatok elvégzésére.

Egyeztetések folyamatban

Nem tisztázott még viszont, hogy mi 
lesz a Kalász lakótelepre elképzelt 
parkolóházzal, amelyről korábban 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
úgy nyilatkozott, hogy a tűzoltóság 
nem engedélyezi a nyitott típusú 
épület felépítését úgy, hogy ennek 
egyik oldala – ahol a domboldal-
hoz csatlakozik – zárt lenne. Ezért 
szeretnék azt a Szív utcához közeli 
kazánház helyére építeni. Kérdé-
sünkre Szőke Domokos alpolgár-
mester úgy nyilatkozott, jelenleg 
az ügyben egyeztetések zajlanak a 

megvalósíthatósági tanulmány, il-
letve a műszaki tervek készítőivel és a 
tűzoltóság illetékeseivel, viszont még 
semmilyen döntés nem született. Az 
építkezés helyszínének esetleges meg-
változtatásáról a helyi önkormányzati 
képviselő-testületnek kell határozatot 
hoznia, a területet illetően jelenleg a 
korábban a parkolóházról készült 
megvalósíthatósági tanulmány van 
érvényben – tudtuk meg.

Hosszabbítani kellene

A Kalász lakótelep felújításáról 
készült kiviteli terv a kérdéses 

területen – a Tető utca és a maga-
sabban épült tömbházak között 
– parkoló létesítését tartalmazta, 
a parkolóház építésére vonatkozó 
elképzelés később született. A fel-
újítást végző cég vezetője szerint 
amennyiben az a döntés születik, 
hogy nem parkolóház, hanem par-
koló épül oda, akkor a kivitelezé-
si szerződés határidejét meg kell 
hosszabbítani az ennek megfelelő 
időszakkal, mert azon a területen 
nem tudtak eddig dolgozni.

Ismét dolgoznak a Kalász 
lakótelepen. Idén elkészül a 
felújítás
▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Cs
ík

sz
ék

Gy
er

gy
ós

zé
k

ünnep

• A sátortetős jég-
pálya olvasztása már 
múlt héten elkezdő-
dött, a nagy műjégpá-
lyát pedig szerdától 
zárták be Gyergyó-
szentmiklóson.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A mobil jégpálya az időjárás függ-
vényében néhány nap alatt le-

olvad, a víz elszivárog a talajban, a 
műjégpályán azonban ez a folyamat 

közel egy hónapot vesz igény-
be – ismertette Tatár Előd, a 
gyergyószentmiklósi Városi 
Sport Klub menedzsere, aki 
elárulta, hogy ebben az idő-
szakban a szezonvégi, illet-
ve elmaradt munkálatokkal 

foglalkoznak a létesítményben. A 
téli idény befejeztével a Városi Sport 
Klub igyekszik elvégezni a szükséges 
tavaszi karbantartási munkálatokat 
is. „Amíg szünetelnek az aktivitások 
a jégpályákon, addig más tevékeny-

ségekkel foglalkozunk. A nagy, füves 
labdarúgópályán szeretnénk füvesí-
tést végezni, amint már nem lesznek 
fagyok, előkészíteni a területet a maj-
dani fociedzésekre, mérkőzésekre” – 
tette hozzá Tatár Előd.

Nem üzemel a gyergyószentmiklósi műjégpálya

Úgy tűnik, hogy Góga Attila, a Gyergyói Hoki Klub csapatkapitánya, illetve 
a fiai, Dávid és Krisztián számára is véget ért a jégkorongidény. Kedden az 
utolsó edzésen vettek részt  ▴   FORRÁS: FACEBOOK /  GOGA ATTILA

A Szűzanya jegyesének és Jézus 
nevelőapjának, názáreti Szent 

Józsefnek a főünnepét üli ma a kato-
likus egyház. 1870-ben IX. Pius pápa 
az egyetemes egyház védőszentjének 
rangjára emelte. Patronátusa alá tar-
tozik számos ország, köztük Mexico, 
Kanada, Csehország, Ausztria, Bajor-
ország. Az édesapák, menedékházak, 
oltalomkeresők, menekültek, üldö-
zöttek, munkások, asztalosok, ácsok, 
favágók, kézművesek védőszentje, 
valamint számos testvéri egyesületé, 
kongregációé is. Tisztaságért, a ke-
resztény házasságokért, családokért, 
árvákért, szerzetesekért és a jó halálért 
imádkoznak hozzá. A Dávid házából és 
nemzetségéből származott Józsefről, 
üdvtörténeti szerepéről hosszabban 
Lukács és Máté evangéliuma tudósít. 
A Szentírásban utoljára a tizenkét éves 
Jézus jeruzsálemi eltűnésekor esik szó 
róla. Halála napját az egyház már az 
első századokban emléknappá nyil-
vánította, ám tisztelete a középkorig 
Mária és Jézus mellett háttérbe szorult. 

Emléknapja 1642-től március 19-e. Vi-
dékünkön a segesvári templomot, a 
dedrádi istentiszteleti helyet, a csíksze-
redai segédpüspöki kápolnát ajánlot-
ták védelmébe.

Olaszországi imakezdeményezés

Az olasz egyházmegyékben imakezde-
ményezésekkel készülnek az édesapák 
védőszentjének napjára. A hí-
veket, családokat, szerzetes-
közösségeket arra buzdítják, 
hogy csütörtökön 21 órakor 
gyújtsanak gyertyát, egy fe-
hér kendőt tegyenek ki az ab-
lakba, és imádkozzák a rózsafüzért.

A néphitben

„Ha József napján derült, hőség hoz-
zánk beül” – mondták a régiek, és a 
szántás kezdőnapjának tartották. Ha 
ezen a napon szivárvány látszik az 
égen jó búza- és bortermést reméltek. 
(Molnár Melinda)

József, az egyetemes egyház védőszentje

Új munkaprogram 
a járműbejegyzésnél

Megváltozott munkaprogram 
szerint dolgoznak csütörtöktől 
a Hargita Megyei Gépjárműve-
zetői Engedélyeket Kibocsátó 
és Járműbejegyzési Közszolgá-
latnál a koronavírus terjedésé-
nek megfékezése érdekében 
hozott intézkedések miatt. 
A Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal tájékoztatása szerint 
jogosítványcserére hétfőn, 
kedden és csütörtökön 10.50 
és 15 óra között, szerdán 8 és 
15 óra között, illetve pénteken 
8 és 12 óra között lesz lehető-
ség. Az ideiglenes rendszámok 
hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30, 
péntekenként pedig 8 és 12 
óra között igényelhetők. A jár-
műbejegyzésre, átírásra vagy 
az elvesztett, megrongálódott 
számtáblák cseréjére vonatko-
zó kéréseket, illetve az ehhez 
szükséges dokumentumokat 
hétfőtől csütörtökig 8 és 15 
óra között, valamint pénteken 
8 és 13 óra között fogadják. A 
kért iratok vagy számtáblák 
kibocsátását hétfőtől csü-
törtökig 16 és 18.30 között, 
valamint pénteken 14 és 16 óra 
között végzik. Minden felsorolt 
esetben online lehet időpontot 
foglalni a közszolgálathoz a 
drpciv.ro weboldalon. Arra 
is felhívják ugyanakkor az 
érdeklődők figyelmét, hogy 
az intézmény minden hónap 
utolsó péntekén zárva tart.
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