
Zajlanak a modernizálási munká-
latok a Rózsa utcában: a kivitele-
ző vállalkozások jelenleg az útfe-
lület egyengetésén, úgynevezett 
szintre hozásán dolgoznak, a 
járdákat, illetve az esővízelvező 
rendszer vízelnyelőit alakítják ki, 
melyeket követően kezdődhet 
az aszfaltozás. A lakók közben 
beadvánnyal fordultak a polgár-
mesteri hivatalhoz.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Átadta a polgármesteri hivatal 
március 23-án a Viaduct és 
az Ing Sercive Kft.-nek a Ró-

zsa utca köves, hepehupás, többnyire 
járda nélküli terepét – a kivitelezők 
tíz hónapot kaptak az utca teljes fel-
újítására, korszerűsítésére, ez pedig 
azt jelenti, ha jól haladnak a munká-
latokkal, akkor a beruházás decem-
berig majdnem a végéhez is érhet, ily 
módon pedig a városközpont közeli 
Rózsa utca lakóinak több évtizedes 
problémája oldódna meg. Az utcá-
ban elvégzendő munkálatok értéke 

áfástól 1,8 millió lej, és a kevéssel 
több mint 1000 méteres útszakasz 
teljes rehabilitációjáról szól. 

Csoma Zsigmond, a polgármes-
teri hivatal beruházási irodájának 
szakembere pedig arról tájékozta-
tott, jól haladnak a néhány hete 
elkezdett munkálatokkal. „Sikerült 
odahatnunk, hogy kicsit fokozzák 
az ütemet. Bár a beruházás futam-
ideje tíz hónap, jó lenne, ha arra 
tudnánk összpontosítani, hogy va-
lamivel hamarabb végezzenek. Ez a 
megrendelő, a kivitelező és a lakók 
közös érdekes lenne” – magyarázta 
Csoma, aki arra is kitért, jelenleg a 
hídon túli részen zajlanak látványo-
sabb munkálatok, itt már nagyjából 
szintbe hozták az úttestet, illetve 
egy részen a járdát is lerakták már, 
a hídon innen pedig most dolgoz-
nak az úttest egyengetésén, és a 

szegélykövezést is elkezdték. Mint 
ismeretes, tavaly már lefektették az 
esővízelvezető rendszer gerincét, 
most pedig ezen munkálatokat is 
folytatják, a napokban a vízelnye-
lők kialakításán is dolgoznak. 

A továbbiakban a Rózsa utcá-
ban egy kis híd épül majd, illetve 
a beruházás során majd egy 4-6 
méter széles útszakaszt, illetve egy 
0,75 és 2,50 méter széles járdát 
alakítanak ki. Mint közölték, több 
mint 5000 négyzetméternyi felület 
kerül leaszfaltozásra, és nagyjából 
egy 2200 négyzetméternyi felüle-
ten képeznek ki járdát. Korábban 
az is szóba került, hogy a mun-
kálatokat követően az útszakaszt 
egyirányúsítanák, ám erre csak ak-
kor kerülhet sor, ha elkészítik a Ró-
zsa utcát a Csereháttal összekötő 
szakaszt is. 

A székelyudvarhelyi szemét-
telep bezárásához szükséges 
pénzalapok európai uniós tá-
mogatásból való biztosítása, 
illetve a Borvíz útja pályázat 
kivitelezése voltak az udvar-
helyi és a megyei önkormány-
zatok RMDSZ-es frakciói közti 
tegnapi megbeszélés főbb té-
makörei.

HN-információ

A szeméttározóval kapcsolat-
ban a tárgyaló felek közös 
munkacsoport felállításá-

ban egyeztek meg, amelynek fel-
adata az lesz, hogy a rendelkezésre 
álló dokumentációt tanulmányozva 
olyan megoldási javaslatot dolgoz-
zon ki, amely nem ró anyagi terhet 
a lakosságra. A Borvíz útja projekt 
esetében a megbízott kivitelező 
céggel való együttműködés bukta-
tóit vitatták meg, amelyek miatt a 

munkálatok nem a kívánt ütemben 
haladnak. Az ügy előrehaladásáért 
RMDSZ-es honatyák közbenjárá-
sát kérik, akik a bukaresti szerződő 
féllel, illetve a kivitelező céggel fog-
nak tárgyalni. 

Szó esett továbbá a tanítókép-
ző Mária Valéria-épületének befe-
jezéséhez szükséges pénzforrások 
előteremtéséről is. Bunta Levente 
polgármester és Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök egyetértettek 

a jelenlévőkkel abban, hogy az épít-
kezési munkálatokat az új tanév 
kezdetéig be kell fejezni. Az ehhez 
szükséges alapokat a helyi és me-
gyei tanács saját költségvetéséből, 
illetve kormánypénzek lehívásával 
biztosítják. A felek tárgyaltak egy 
óvoda és egy bölcsőde építéséről is, 
amelynek költségeit kormánypén-
zekből és uniós forrásokból bizto-
sítanák az erre a célra kiírt progra-
mok keretében.
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EgyEZtEtEtt A SZékElyuDvARhElyi éS A MEgyEi tAnácS RMDSZ-fRAkciójA

Megoldást sürgetnek

ÚtfElÚjítáSi MunkálAt 

Dolgoznak a Rózsa utcában

udvarhely

Körkép

hírfolyam

> Dzsesszre hív a filharmónia. A Szé-
kelyföldi Filharmónia május 10–15. között 
első alkalommal szervezi meg a Székelyföldi 
ClassJazzFesztet. A szűk egyhetes rendezvény 
során három településen (Székelyudvarhely, 
Sepsiszentgyörgy, Maroshévíz) számos dzsessz-
koncertre kerül sor – a szervezők irányt is szab-
tak a fesztiválnak: javarészt klasszikusdzsessz 
kerül műsorra, illetve biztosítottak, hogy egy 
színvonalas rendezvény lesz, komoly, jó elő-
adókkal. A koncertsorozat programja szerint 

az első nap Harry Tavitian lép fel a nagyérdemű 
előtt, aki közismerten már korábban is több 
alkalommal játszott városunkban. Továbbá a 
marosvásárhelyi filharmónia rezeskvintettje a 
West Side Storyt fogja előadni, csütörtökön 
pedig Réman Zoltán és Marius Popescu kla-
rinét- és zongora-, illetve szaxofon- és zongo-
rajátéka hallgatható meg. Pénteken a bukaresti 
Bourbon Jazz Unit lép színpadra, a rendezvény 
utolsó koncertje pedig egy érdekes kalandozás 
lesz: Werner Gábor magyarországi karmester 
vezénylésével a filharmónia nyolc csellistája 
egy, a dzsessz történetét ismertető előadást, 

koncertet fog tartani. Az eseményre érvénye-
sek a filharmónia bérletei, jegyeket pedig a 
művelődési házban vagy a helyszínen lehet vá-
sárolni, ezek ára 10 lej lesz, a diákjegy pedig 5 
lejbe kerül majd.

> Kávé, lepkék és ásványok a múzeumban. 
A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban 
már csak ma délelőtt látogatható A fekete leves 
– a kávéfőzés története című kiállítás. A székely-
földi múzeumokban bemutatásra kerülő ván-
dorkiállításnak Székelyudvarhelyen tegnapig 
2017 látogatója volt. A múzeum ugyanakkor a 

meghosszabbított nyitva tartásra hívja fel a fi-
gyelmet: a Trópusi lepkeház június 19-ig, 9–19 
óra között várja a látogatókat.  Az intézményben 
május 13-tól az Ásványok–Kőzetek–Kövületek 
című természetrajzi kiállítás látogatható. 

> Gázszünet. Az E-on Gaz értesíti a lakos-
ságot, hogy május 7-én, szombaton délután hat 
órától másnap délután két óráig szünetel a gáz-
szolgáltatás a következő utcákban: Bethlen (12-
től a 294-es, illetve 17-től a 239-es házszámig), 
Strand, Termés, Fecske, Kőbánya, Lomb, Bükk-
fa, Mikes Kelemen, Reményik Sándor.

A Szent jános utcaiak beadványa 

Tegnap Sebestyén Csaba városi tanácsos vezetésével a Szent János 
utca lakói beadvánnyal fordultak a polgármesteri hivatalhoz, mely-
ben az utcában elvégzett munkálatok folytatását kérik az Ady Endre 
utca sarkától a Csalóka irányába. „128 lakó és garázstulajdonos írta 
alá a beadványt: kérjük a sáros, poros utcánk leaszfaltozását – is-
mertette Sebestyén, majd azzal folytatta, hogy úgy tudják, a pénz 
megvolt a munkálatokra, ám azt különböző „kifogásokkal” elna-
polták. „Először azt mondták, a vizet kell rendezni, majd azt, hogy 
az építkezések miatt a nagy autók szétnyomják. Műszaki megoldás 
biztosan lett volna, ám mégsem láttunk semmilyen előkészületet, 
mely arra engedne következtetni, hogy meglesz az utca, ezért a be-
advány” – magyarázta Sebestyén.

Tíz hónap alatt kell elkészüljön a kivitelező a munkálatokkal fotó: máthé lászló ferenc

civil nApot REnDEZnEk

Fókuszban 
az önkéntesség

Először rendeznek civil napot 
Székelyudvarhelyen: a verestóy 
Alapítvány ötletét első hallásra 
felkarolták a helyi civil szerve-
zetek. A május 12-i eseményen 
az önkéntesség népszerűsítése az 
elsődleges cél.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Európa-szerte az önkéntesség 
éve az idei, ezért a Verestóy 
Alapítvány munkatársai úgy 

gondolták, különös figyelmet kell 
szentelni nálunk is azoknak, akik 
idejüket nem sajnálva önkéntes 
munkát végeznek. „Városunkban, 
vidékünkön több olyan civil szerve-
zet tevékenykedik, akik önkéntesek-
kel dolgoznak, fogadnak, küldenek 
önkénteseket, ezért elindítottunk 
egy civil kezdeményezést, amelynek 
idén az a célja, hogy a civil szerveze-
tekkel közösen felhívjuk a figyelmet 
az önkéntes munka szépségeire, fel-
karoljuk  a fiatalok köreiből induló 
kezdeményezéseket, hatékonyan se-
gítsünk a rászorulókon” – mondta 
tegnapi sajtótájékoztatóján Nemes 
Melinda, az alapítvány ügyvezető 
igazgatója.

A civil nap kezdeményezői – 
Verestóy Alapítvány, Székely ud var-
hely-szombatfalvi Szent György 
Egyházköség, Caritas, Ud var helyi 
Fiatal Fórum, Civitas, Közösségi Ala-
pítvány, Vulticulus Földrajzi Tár-
saság, Agora Munkacsoport – to-
vábbi civil szervezetek jelentkezését 
várják a május 12-én délelőtt tízkor 
kezdődő eseményre, melyet a város 
polgármesteri hivatala támogat. A 
résztvevők a Patkóban népszerűsítik 
az önkéntes munkát, s ez egyben re-
mek bemutatkozási lehetőség is lesz 
a civil szervezeteknek, melyeknek 
helyben is felajánlhatjuk adónk két 
százalékát. Sinka Arnold, a nyolc-
van önkéntest foglalkoztató Caritas 
helyi vezetője szerint tevékenységük 
megismertetésén túl azért csatla-
koztak az akcióhoz, mert szeretnék, 
ha a lakosság mélyebb betekintést 
nyerhetne a civil szervezetek mun-
kájába, a civitasos Kolcsár Orsolya 
pedig azt mondja, régóta várják ezt 
a civil összefogást. A Közösségi Ala-
pítvány Youth Bank programjában 
részt vevő fiatalok gerillamarketing-
akciókkal hívják majd fel magukra a 
figyelmet.


