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Épül az új székhely
Hamarosan máshova költözik a kápolnásfalusi polgármesteri hivatal
• Idén befejezik az új 
kápolnásfalusi polgár-
mesteri hivatal építé-
sét, a régi, leromlott 
állapotban lévő épü-
letet pedig le fogják 
bontani. A munkálat 
elhúzódott, hiszen nem 
volt prioritás a többi 
projekthez képest.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Régen egy jegyzői lakás volt a 
polgármesteri hivatal mostani 
épülete, amely beosztása és le-

romlott állapota miatt sem felel meg 
az ott dolgozó köztisztviselőknek – 
fejtette ki lapunknak Benedek László 
polgármester. Mint mondta, az évek 
során minden tekintetben elavult az 
épület, ami állandó meghibásodáso-
kat eredményezett, ráadásul a tetőzet 
faszerkezete is elkorhadt. Mindemel-
lett a fűtéssel is gondok vannak – na-
gyon költséges –, hiszen a lakásból 
átalakított hivatal nincs szigetelve. 
A község vezetőségének nem kellett 
sokat számolnia, hogy kiderüljön: 
jobban megéri egy új hivatalt építeni, 
mint a régit felújítani.

Nem volt prioritás

Mintegy öt éve kezdték el az új hi-
vatal megépítését a helyi közbirto-
kossággal közösen, melynek tagjai 
az egyezség szerint szintén helyet 
kaptak volna az épületben – mesélte 

Benedek. Rámutatott, a munka egy 
év múlva leállt, mivel nem ez volt az 
elsődleges, hanem például az utak 
rendbetétele, az óvodaépítés. Idén 
azonban sürgőssé vált a költözés 
az állandó meghibásodások miatt, 
ezért is folytatják az építkezést. Per-
sze a beruházásnak mindemellett 
az is célja, hogy végre méltó helyen 
fogadhassák a helyieket. Azt reméli 
az elöljáró, hogy még idén befeje-
ződnek az építkezési munkálatok 
és átköltözhetnek az új hivatalba. A 
régi épületet idővel el fogják bonta-
ni, és helyén parkot alakítanak ki. 

A cél, hogy egységes, emberbarát ar-
culatot adjanak a település központ-
jának. A községvezető arra is kitért, 
hogy a közbirtokosság időközben 
egy új székhelyet építtetett, így már 

nincs szükségük az irodákra, ame-
lyeket az új hivatalban ígértek nekik. 
Az önkormányzat meg fogja téríteni 
a befektetésüket, amellyel korábban 
segítették az új hivatal megépítését.

A tervek szerint még idén 
befejeznék az építkezést

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A N T A L  E R I K A

Valamennyi rendezvény telt há-
zas volt, több ezren vettek részt a 

koncerteken és a nappali programo-
kon az augusztus 23. és szeptember 1. 
közötti Vásárhelyi Forgatagon. Ebből 
nem csak az következik, hogy a ren-
dezvényt nagy népszerűség övezte, 
hanem az is, hogy a hetedik kiadás 
után „vonalat kell húzni, és újragon-

dolni a szervezést” – fogalmazott 
Portik Vilmos főszervező a tegnapi 
marosvásárhelyi sajtótájékoztatón. 

Teljes embereket kíván

A szervezők már az utolsó, vasár-
nap esti koncert után összeültek és 
megbeszélték, hogy a rendezvény 
„kinőtte” a Ligetet, már nem megfe-
lelő helyszín, ugyanis akadályozza a 
Forgatag további fejlődését. Az ese-
ménysorozat kiértékelésénél, a nega-
tívumok és pozitívumok mérlegelé-
sénél az is nyilvánvalóvá vált, hogy 
nem elég ha mellékállásban, a napi 
munkájuk mellett, vagy a pihenősza-
badságuk alatt végzik a szervezést, 
6-8 fi zetett alkalmazottra is szükség 
volna ahhoz, hogy minden a legjob-
ban alakuljon.

Portik kifejtette, péntek reggel a 
Ligetet a stadiontól elválasztó kerí-
téseken és kapukon, annak ellenére, 

hogy azokat lezárták, többen is át-
hatoltak és a stadionban randalíroz-
tak, fi atalokat ütlegeltek. Egy másik 
szervezési hiba az utolsó napon sok 
ember élményét elrontotta, ugyan-
is elmaradt az 50-60 kisgyereket 
számláló táncegyüttes nagyszínpa-
di előadása. A szervezők próbáltak 
egyeztetni a kis táncosok szüleivel és 
edzőjével, felajánlva számukra egy 
másik időpontot, illetve helyszínt, 
de ők egyiket sem fogadták el. „A 
felelősség engem terhel” – mondta 
Portik Vilmos, aki a nyilvános bo-
csánatkérés mellett vállalta, hogy 
segítenek megszervezni egy fellépést 
számukra.

Molnár Imola programfelelős el-
mondta, az első naptól az utolsóig 

szinte nem is volt olyan program-
pont, ahol ne lett volna tömeg. Hétfő 
este 2000 ember, kedden és szerdán 
600-700, pénteken egész nap 7000, 
szombaton 6-7000 ember látogatta 
meg az eseményt, míg vasárnap az 
esti Neoton Família Sztárjai koncer-
tet is beleértve több mint 8000 részt-
vevővel számoltak.

Portik Vilmos szerint a Vásárhelyi 
Forgatag jövőbeni szervezéséhez a 
legalkalmasabb hely a vár és a közeli 
Vársétány lenne. A városközpontban 
még nem terveznek Forgatagot szer-
vezni, ugyanis tisztában vannak az-
zal, hogy a város gépjárműforgalma 
lebénulna egy többnapos főtéri for-
galomlezárás esetén.

Jövőtől újragondolják a Vásárhelyi Forgatagot
• A Vásárhelyi Forgatag 
hetedik kiadása után vona-
lat kell húzni, és újragon-
dolni a szervezést – mond-
ta Portik Vilmos, a nagy 
tömegeket megmozgató 
marosvásárhelyi rendez-
vény főszervezője.

Ezrek látogattak el a Vásárhelyi Forgatagra
▸   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az új, több mint ötszáz négyzetméternyi hasznos felületű épületről

Az új, valamivel több mint ötszáz négyzetméternyi hasz-

nos felülettel rendelkező, kétszintes hivatal falai már 
állnak, és a tetőzet is elkészült. Jelenleg kívül és belül 
is zajlanak a munkálatok. Az elképzelés szerint az alsó 
szinten lesz a tanácsterem, ahol esketni is fognak, 

valamint azok az irodák, amelyekbe gyakrabban kell 
ellátogatniuk a helyieknek. Az emeleten szintén irodák 
lesznek. A megvalósításra nem lehetett pályázni, ezért 
saját költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat a 
mintegy 300 ezer euró értékű beruházást.




