
Rendeződő földügyek

A polgármester arra a legbüsz-
kébb, hogy az Országos Katasz-
teri Hivatal támogatásával jól 
haladnak a területek felméreté-
sével és telekkönyveztetésével, 
hiszen a tulajdonjogok tisztázását 
tartja a legfontosabbnak. Ezzel 
egyébként számtalan régi vita fog 
megszűnni a községben. Úgy véli, 
jövőre sikerül tulajdonjogi szem-
pontból pontosítani a Máréfal-
vához tartozó mintegy négyezer 
hektárnyi terület felét. Persze a 
munka ezután sem áll meg. A már 
meglévő telekkönyveket jövőre 
fogják kiosztani, mivel addig az 
adózás szempontjából is rendet 
kell tenniük.

2019.  DECEMBER 5. ,  CSÜTÖRTÖK A K T U Á L I S 7#aszfaltozás  #tér  #projekt
Ud

va
rh

el
ys

zé
k

Minden utcát leaszfaltoznak
Két sikeres pályázatból fi nanszírozzák a projektet
• Már több máréfalvi
utcában is leteríthet-
ték az alap aszfalt-
réteget egy sikeres
európai uniós pályá-
zatnak köszönhetően,
ugyanakkor jövőre a
folytatás mellett újabb
részeken is dolgozni
fognak, immár a fej-
lesztési minisztérium
támogatásával.

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

A beruházás végeztével min-
den utcában könnyebb 
lesz a közlekedés, sőt a 

máréfalvi patak völgyében is jelen-
tős javulások várhatók. Két évvel 
ezelőtt nyert pályázatokat a község 
vezetősége az utcák leaszfaltozá-
sára, egyik támogatást az Európai 
Unió, a másikat az Helyi Fejlesztési 
Országos Program (PNDL) bizto-

sítja – tudtuk meg Kovács 
Imre polgármestertől. Mint 
mondta, azóta számtalan 
bürokratikus folyamaton 
vannak túl, köztük több 
közbeszerzési eljáráson, 
amelyeket a műszaki tervek 
és a kivitelezés érdekében 

folytattak le. „Sajnálattal kel-
lett tudomásul vennem, hogy egy 
sikeres pályázat esetén lassan több 
időt vesz fel a papírmunka, mint 

maga a kivitelezés” – jegyezte meg 
a tisztségviselő.

Elkezdett munka

A két projekt részeként egyebek 
mellett 6,5 kilométernyi utat asz-
faltoznak le, illetve sáncokat hoz-
nak rendbe, hidakat építenek újjá 
és korszerűsítenek – fejtette ki 
Kovács Imre. Az Európai Unió vi-
dékfejlesztési programjában való 
pályázásuk során 4,1 millió lejes 
támogatást kaptak, így augusz-
tusban el is kezdhették a munkát. 
A kedvező időjárásnak köszönhe-

tően jól haladtak, ami azt jelenti, 
hogy már rá is került az útra az 
alap aszfaltréteg egyebek mellett 
a Leshegy, Székely, Kántor, Sáro-
seger és Mező utcákban. A Simon 
pataka utcában ugyanakkor már a 
kopóréteg is le van terítve. Ezeken 
kívül több helyszínen is köveztek, 
betonsáncokat alakítottak ki, és a 
patakmedret is megerősítették. A 
munka jövő tavasszal fog folyta-
tódni, hiszen az alacsony hőmér-
séklet miatt nem tudnak dolgozni. 
A polgármester reményei szerin 
2020-ban be is tudják fejezni a ter-
vezett munkálatokat.

Még várat magára

Valamivel bürokratikusabb volt a 
PNDL-s pályázat lebonyolítása, így 
a beígért, mintegy 3,9 millió lejes 
támogatás elköltését csak jövőre 
kezdhetik el. Ez esetben a munkát 
az is nehezíti, hogy csak olyan ré-
szeken hozhatják rendbe az utat, 
ahol előzetesen már földbe kerültek 
a víz- és szennyvízvezetékek. Utób-

bi a polgármester reményei szerint 
legtöbb két éven belül megtörténik, 
hiszen már folyamatban van egy 
erre vonatkozó projekt, ráadásul 
a Harvíz szolgáltató is segítséget 
ígért. Jövőre egyebek mellett a Kom-
lós kertben, a Somosnyakán, vala-
mint a Rövid, Kövespatak és Lukács 
utcákban kezdődhet el biztosan az 
útfelújítás az említett pályázatnak 
köszönhetően.

Amint befejeződnek az aszfalto-
zási projektek, a község utcáinak 
nyolcvanöt százaléka le lesz burkol-
va: a falu teljesen, csupán a Máréfal-
vi patak mentén lesznek olyan ré-
szek, ahol nem tudnak dolgozni. 
Utóbbi esetekben többnyire a tulaj-
donosok és az önkormányzat közötti 
területviták, illetve technikai okok 
gátolják meg a korszerűsítést.

Már több utcában is aszfaltoztak 
idén Máréfalván

▴ F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A Szent Miklós-hegy aljában, a 
Márton Áron tér felső szögle-

tében takaros kis tér jött létre: a kis 
park széles összefogás eredménye, 
méltó környezete a tavaly restaurált 
Jézus-szobornak.

2017-ben, Orbán Balázs önkor-
mányzati képviselő kezdeménye-
zésére született meg a döntés, hogy 
restaurálják a város legrégebbi, a 
Márton Áron tér felső felében álló 
Jézus-szobrot. Az impozáns alkotást 
1901 júliusában avatták fel, a szobron 
azonban kifogott az idő vasfoga. Az 
állagmegőrző munka elvégzése után 
vált világossá, hogy a szobor körüli 
teret is rendezni kellene. A zöldövezet 
egyébként a katolikus egyház tulaj-
donát képezi, így összefogással való-
sulhatott meg a beruházás: a kivitele-
zés mintegy 83 ezer lejes költségéből 
70-et a város, a fennmaradó összeget
pedig az egyház biztosította. A tervek
tavaly készültek el, a parkot Várday
Zsolt építész „álmodta meg”. A kivite-
lezésben részt vett a Viking Kft . és az
LGT Landscaping Kft . is. A földmun-

kákat megelőzően régészeti feltárás is 
zajlott, hiszen az érintett övezet már a 
Márton Áron tér felújításakor is rend-
kívül gazdag lelőhelynek bizonyult. 
„Általában a régészek azok, akik 
egy-egy munkálatnál hátráltatják a 
kivitelezést, legalábbis a külső meg-
ítélés szempontjából. Hiszen az a fel-
adatunk, hogy városunk történelmét 
gazdagítsuk” – mondta a tér felavatá-
sakor Miklós Zoltán. 

Gazdag leletanyag

A Haáz Rezső Múzeum igazgatója 
hozzátette, ezúttal is rendkívül gaz-
dag leletanyagra bukkantak, amely-
ből jövőre kiállítást is rendeznének. 
A feltárás során egyébként egy épen 
maradt falrészletet találtak a szak-
emberek, valamint egy pincét is. Az 
újonnan kialakított járófelületen 

kockakő jelöli az egykori pince he-
lyét, árulta el Nyárádi Zsolt régész. 
„Közel két méter mélységben értük el 
a pince alját. A padlóból, egy létrán 
lehetett valamikor megközelíteni, 
valószínűleg fölötte volt az épület 
konyhája” – magyarázta. A konyhá-
ból a teljes étkészlet, páratlan, Szé-
kelyudvarhelyen még nem látott le-
letkincs került a pincébe: a ház a 17. 

században épülhetett, és valamikor 
a 19. század második felében bont-
hatták el, hiszen az Orbán Balázs-fo-
tókon még jól kivehető a háttérben. 

A tér kivitelezése teljesen nem 
fejeződhetett be idén, jövő tavasz-
szal további gyepesítés, szépítés lesz 
majd. A kis parkot Ft. Mátyás Károly 
főesperes áldásával adták át a közös-
ségnek. (Kovács Eszter)

Újabb közösségi térrel bővült Székelyudvarhely

Hozzá méltó környezetben Székelyudvarhely 
legrégebbi köztéri szobra
▸ F OTÓ: LŐRINCZ CSABA

1989 amatőrfilmesek 
és fotósok szemével
Audiovizuális visszapillan-
tás az 1989-es forradalom 
zűrzavaros napjaira a témája 
a december 10-én, kedden 18 

órától tartandó Édentől Keletre 
Filmklubnak a marosvásárhelyi 
Knöpfler Vilmos (Brăila) utca 
10. szám alatti volt zsinagógá-
ban, az András Lóránt Társulat 
székhelyén.1989 december 22-
én, amikor a rendszer megbu-
kott, Keresztes Pál és Mihol-
csa Gyula celluloidszalagra 
filmezett, illetve Farkas István 
videózott. Miholcsa Gyula az 
akkor történtekről mesél.
A filmklub különkiadásán elő-
ször lesznek együtt láthatók 
ezek a rövid, de annál értéke-
sebb filmfelvételek és fotók. A 
vetítést és beszélgetést köve-
tően bemutatják Harun Farocki 
és Andrei Ujică Egy forradalom 
videogrammái című 106 perces 
dokumentumfilmjét.

• RÖVIDEN




