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• A földgázszolgálta-
tó Delgaz Grid megbí-
zásából Csíkszereda 
több pontján is gáz-
vezetékeket cserél-
nek, illetve javítanak 
különböző cégek. 
Úttestet, járdákat 
kell feltörni, a munka 
minőségével pedig 
nem minden esetben 
elégedett a polgár-
mesteri hivatal.

KOVÁCS ATTILA

A közlekedést is akadályoz-
zák a májusban kezdődött 
munkálatok, amelyek mi-

att a jó állapotú úttestet és járdákat 
is fel kell törni – ez történik például 

a Szabadság tér környékén, a 
Szakszervezetek Művelődé-
si Háza mögötti szakaszon 
is. De hasonló beavatkozá-
sokra kért és kapott enge-
délyt a szolgáltató a város 

más helyszínein is, így a 
Nagyrét utca közelében, ahol szin-
tén kisebb kotrógépek dolgoznak 
és ássák a vezetékek nyomvonalát.

Tervezett munkálatok

Kérdésünkre Bors Béla alpolgár-
mester azt mondta, tervezett mun-
kálatokról van szó. „Azt monda-

nám, hogy örülnék, ha mindegyik 
csoport úgy dolgozna, ahogy a 
városközpontban, azok ügyesek, 
a többiekről viszont ez nem mond-
ható el” – értékelt a tapasztalatok 
alapján az elöljáró. Hozzátette, 
vagy vezetékcsere, vagy levegőz-
tető csövek cseréje történik, és 
minden esetben a törvény kötelezi 
a polgármesteri hivatalokat a fel-
törési engedély kiadására, mert ez 

biztonsági kérdés. A beavatkozás 
a továbbiakban is folytatódik, és 
még nagyobb területre terjed majd 
ki. „Városvezetőként nem örülünk 
ennek, mert út- és járdafeltörés tör-
ténik, akárcsak az áramszolgáltató 
esetében. Szinte lehetetlen azt elér-
ni, hogy amikor felújítást végzünk 
valahol, az összes vezetéket cse-

réljék ki. Az Octavian Goga sétány 
esetében, ahol minden szolgáltatót 
felszólítottunk, ez többé-kevésbé 
sikerült. A gond az, hogy ha elké-
szül egy felújítás, és utána szivár-
gás történik, be kell avatkozni, 
akkor is, ha jótállási időszak van 
– amit pedig a felújítás után feltör-
nek és helyreállítanak, az már nem 
lesz olyan, mint volt” – összegzett 
Bors Béla.

Utat, járdát kell feltörni
Gázvezetékcserék kellemetlenségekkel

Feltörik az utat és a járdákat is 
a vezetékcserék miatt 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Szünetel 
az ügyfélfogadás
Május 24-én, pünkösdhétfőn 
szünetel az ügyfélfogadás a 
székelyudvarhelyi polgármes-
teri hivatalnál: sürgős ügyeket 
pénteken az ügyfélszolgála-
tos irodákban (anyakönyvi 
iroda és pénztár) intézhetik az 
érintettek. Kedden a megszo-
kott program szerint zajlik az 
ügyfélfogadás.

Szimfonikus 
koncertek
Ma két helyszínen adnak 
koncertet a Székelyföldi 
Filharmónia kamaraegyüttesei: 
14 órától a parajdi sóbánya ká-
polnájában lép fel az egyik for-
máció, este fél nyolctól pedig a 
zetelaki katolikus templomban 
koncertezik a másik együttes. 
A Székelyföldi Filharmónia 
soron következő hangversenye 
május 30-án, vasárnap este 
6 órától lesz a szimfonikusok 
koncerttermében: a koncerten 
Tiberiu Soare vezényel, szólis-
ta Ră zvan Stoica nemzetkö zi 
hí rű  hegedű mű vé sz, aki Stradi-
vari hegedű n fog já tszani.

Két vásár is lesz
Ma 8 és 19 óra között a maros-
vásárhelyi Petry Látványmű-
hely és Múzeum udvarán újra 
megtartják a helyi termelők 
minden hónap harmadik 
péntekén sorra kerülő vásá-
rát. A látogatók különböző 
házi készítésű termékekből 
vásárolhatnak. A Vársétányon 
péntek délelőttől vasárnap 
estig fogadják a látogatókat, 
vásárlókat a helyi termelők 
vásárán, ahol zöldségeket, tej- 
és hústermékeket, de szappa-
nokat, kézművestermékeket is 
be lehet szerezni. 

• RÖVIDEN 
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Egy, a közösséget és a helyi iden-
titást erősítő címert szeretné-

nek megterveztetni Bögöz 
község számára, amelyre 
minden helybéli büszke 
lehet, amit mindenki ma-
gáénak érezhet – fejtette 
ki lapunknak Ülkei Zoltán 
községvezető. „Azt sze-
retnénk, hogy egy egyedi 
szimbólumunk legyen, 

amely száz közül is felismerhe-

tő, és annak láttán büszkeség árasz-
sza el a lakók szívét. Persze szép 
volna, ha ezt minél több szervezet 
használná is, de erre senkit sem fo-
gunk kötelezni” – fogalmazott.

Pályázatot hirdetnek

A cél megvalósítása érdekében fon-
tosnak tartják, hogy a községhez tar-
tozó nyolc település lakóit bevonják 
a munkába, ezért a polgármesteri 
hivatal pályázatot hirdetett. Ennek 
részeként korhatár nélkül bárki 
megrajzolhatja és elküldheti az in-
tézmény munkatársainak a saját 

falujára jellemző motívumokat egy 
címerbe foglalva. Ezeket szakmai 
zsűri fogja értékelni, a legjobb mű-
veket pedig díjazzák. Természetesen 
a már meglévő falu- és egyházi címe-
rekből is ötleteket merítenének, így 
ezeket is várják az offi  ce@primaria-
mugeni.ro e-mail-címre június 7-éig. 
Ülkei Zoltán hangsúlyozta, nem a 
nyertesek alkotásai közül választják 
ki a község hivatalos címerét, csu-
pán azok egyes elemeit, motívuma-
it fogja felhasználni egy megbízott 
heraldikus a munkája során. 

Fórumot is tartanak

Mindenképp fognak lakossági fóru-
mot is szervezni, mielőtt a helyi ön-
kormányzati képviselők elfogadnák 

a szakember által megrajzolt címert 
– közölte a tisztségviselő. Ezen a 
találkozáson a heraldikus elmagya-
rázza majd az egyes szimbólumok 
jelentését, valamint a helyiek meg-
látásaira is kíváncsiak lesznek. Ül-
kei arra is kitért, hogy tudomásuk 
szerint korábban nem volt hivatalos 
címere a községnek, a rendszervál-

tozás után azonban voltak siker-
telennek bizonyult próbálkozások 
ennek elkészítésére. Reméli, hogy 
most több szerencséjük lesz és még 
idén bemutathatják az új szimbó-
lumot a közösségnek. Hozzátette, a 
címert nemcsak helyi, de megyei és 
központi szinten is el kell fogadtatni, 
hogy hivatalossá váljon.

Községi címert készíttetnek Bögözben, várják a javaslatokat
• Mindenki által elfogadott, a helyi identitást erősítő 
címert szeretnének készíttetni Bögöz község számára, 
ezért a hivatal munkatársai felkérik a lakókat, hogy 
rajzolják le és küldjék el a településükre jellemző motí-
vumokat. A beérkező pályamunkákból egy szakember 
választja ki, hogy mely szimbólumok szerepeljenek a 
majdani címerben.

A polgármester szerint a közösséget 
is erősítené egy községi címer
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