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Jelentős fejlesztéseket ígérnek
Sajtótájékoztatót tartott Bíró Barna Botond és Antal Lóránt

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

Az országos költségvetés már-
ciusi elfogadása, a válasz-
tások és a kormányváltás 

is nehéz évnek számított 2019, de 
ettől függetlenül Udvarhelyszéken 

egy hasznos időszakot zárhat-
tak le – értékelt Bíró Barna 
Botond, Hargita Megye Taná-
csának alelnöke. Mint mond-
ta, egyebek mellett elkészült 
a leányerdei, valamint a 
Firtosmartonos és Kobátfal-
va közötti út, ugyanakkor 

a bogárfalvi bekötő út is. Utóbbi 
esetben nem végezték el a felújítást 
egy háromszázötven méteres sza-
kaszon a falu között, de idén arra is 
megoldást találnak. Jól haladnak a 
százhúsz millió lejes értékű európai 
uniós pályázatuknak az előkészü-
letei is, amelyből Udvarhelyszéken 
közel ötven kilométernyi utat mo-
dernizálnak. Reményét fejezte ki, 
hogy még idén elkezdődhet a ki-
vitelezés. Éppen tegnap írták alá 
az Etéd és Maros megye határa 
közötti útszakasz modernizálásá-
ról szóló szerződést, amelynek ki-
vitelezéséhez lehetőségük szerint 
külső forrásokat fognak bevonni. 

A turizmus mint lehetőség

Az is pozitívum, hogy a turizmus nö-
vekvő lehetőségeket rejt magában. 
Éppen ezért fontos a Székelyvar-
ságon épülő sípálya, mindemellett 
támogatják a Madarasi Hargitán ter-
vezett sífelvonó megvalósítását is. 
Ehhez egy kisebb területet kellene 
elcseréljenek a kápolnásfalusi köz-
birtokossággal. Bíró barna Botond 
reméli, hogy sikerül megegyezni a 
10 millió euró értékű projekt érde-
kében. Arra is kitért, hogy jelentős 
összeggel támogatják a székelyke-
resztúri kisvágóhíd megépülését, 
amely a gazdák megélhetése szem-
pontjából elengedhetetlen. Ennek 
működtetését egyébként szövetke-
zeti struktúrában képzelik el.

Sokat pályáztak

Antal Lóránt udvarhelyszéki sze-
nátor a sajtóeseményen elmondta, 
hogy jól teljesítettek az udvarhely-
széki önkormányzatok, ami az 

Országos Vidékfejlesztési Prog-
ramban (PNDL) való pályázást 
illeti. Míg a 2012–2017-es PNDL-s 
ciklusban csupán 22,5 millió lejnyi 
külsős forrást sikerült helyi fejlesz-
tésekre fordítani, ez a második cik-
lusra közel 166 millió lejre nőtt. A 
tisztségviselő ugyanakkor arra is 
kitért, hogy sikerült belefoglalni 
az állami költségvetésbe 10 millió 
lejt, amellyel célirányosan a szé-
kelyudvarhelyi kórház fejlesztését 
támogatják. Az összeget még idén 
kell igényelje az egészségügyi in-
tézmény. Munkáját elemezve arra 
is kitért, hogy 122 udvarhelyszéki 
településből 97-en nincs földgáz-
szolgáltatás – a helyzet javítását 
célzó törvények magalkotásához 
pedig ő is hozzájárult.

A sajtótájékoztatón egyébként 
mindkét RMDSZ-es politikus be-
jelentette, hogy ismét indulná-
nak a jelenlegi tisztségükért az 
idei választásokon.

Bíró Barna Botond és Antal Lóránt. 
Mindkét politikus indul 
az idei választásokon
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
január 11-én, szombaton, és 
12-én, vasárnap Csíkszere-
dában Szabó Zsolt fogorvos 
látja el a sürgősségi fogorvosi 
ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 
óra között a Mihail Sadoveanu 
utca 36. szám alatt. Széke-
lyudvarhelyen Hermann Örs 
fogorvos biztosítja a sürgőssé-
gi ügyeletet mindkét nap 9 és 
12 óra között a Kornis Ferenc 
utca 30/B/1. szám alatt. 

Áramszünet
Betervezett javítások miatt 
január 14-én 9 és 13 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszenttamáson a 2-98, 
106-181, 451-646, 666, és a 
672-813-as házszámok között.

Gézengúz 
gyermektáncház
A Gézengúz játszóház 
táncházba várja a gyermekeket 
Marosvásárhelyen. A játékos 
néptánc- és népdaltanulásra 
szerdánként kerül sor 17 órától 
5–7 éveseknek, 18 órától 5 év 
alattiaknak. Muzsikál Sinkó 
András, a Prücsök zenekar és 
az Öves együttes. Helyszín: 
Studium Prospero Kulturális 
Központ, Forradalom utca 8. 
szám. Cserecipő szükséges.

Téli túlélő túra
Téli túlélő túrát szervez a Csík-
széki Erdélyi Kárpát Egyesület 
január 11-12-én az Úz-völgyé-
be. Indulás 11-én reggel 8-kor 
a Penny Market parkolójából, 
szükséges a szokásos, télnek 
megfelelő öltözék a sátorban 
alváshoz, sátor, két napra 
élelem, lehetőség van akár a 
bent alvásra is. Tervben van 
a Saj-havas és Magyaros-tető 
megmászása is. Egyéb tud-
nivalók a túravezetőtől, Solti 
Imrétől igényelhetők, a 0748-
828541-es telefonszámon.

Újévi hangverseny
Január 11-én, szombaton 19 
órától Csíkszeredában, a 
Szakszervezetek Művelődési 
Házában ad újévi hangver-
senyt a Csíkszentsimoni 
Ifjúsági Koncert Fúvósze-
nekar. Jegyek elővételben a 
művelődési ház pénztáránál 
vásárolhatók.

• RÖVIDEN 

Székelyudvarhely nem kért? 
Noha többen is rossz szájízzel vették tudomásul, hogy tavaly év végén 
Székelyudvarhely nem részesült az áfavisszaosztásból származó ösz-
szegből (mint megírtuk, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy 20-20 millió 
lejben részesült), Bíró és Antal is hangsúlyozta, hogy nem is igényelte ezt 
a városvezetés. Azt nem tudták megmondani, hogy esetleg valami bürok-
ratikus félreértésről van-e szó vagy egyéb indok áll a háttérben. 

B A R A B Á S  H A J N A L

„Nehéz év lesz az idei, hiszen 
ebben az évben tartják a parla-
menti választásokat, ezért is fontos 
megszervezni a tisztújítást a helyi 

szervezeteinknél” – mondta Bor-
boly Csaba, az RMDSZ Csíki Terüle-
ti Szervezetének elnöke csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Csíkszeredában. 
Jelentkezőket várnak a Helyi Kül-
döttek Tanácsába (HKT) és a Városi 
Küldöttek Tanácsába (VKT), vala-
mint a helyi RMDSZ szervezetekhez. 

„Számítunk a fi atalok, a hölgyek je-
lentkezésére, különböző társadalmi 
csoportok képviselőire, azokra, akik 
helyi szinten a közösségért képesek 
döntéseket meghozni. Ugyanakkor 
nem kizáró jellegű, ha valaki a másik 
két magyar versenypárt berkeiben 
tevékenykedik, ők is bátran nevez-

hetnek” – magyarázta Borboly. He-
lyi RMDSZ-elnöknek vagy szervezeti 
tagnak jelentkezni január 24-e, pén-
tek 15 óráig lehet a csíki községek 
RMDSZ-es polgármesterei-
nél, vagy adott esetben a 
helyi RMDSZ elnököknél. 
Részletekről érdeklődni 
szintén a helyi szervezetek-
nél, vagy az RMDSZ Csíki Te-
rületi Szervezeténél lehet. Az alakuló 
ülések és helyi tisztújítások április 
24-ig zárulnak le.

Jelentkezőket várnak a csíki RMDSZ helyi szervezeteibe
• Tisztújítást tartanak az év első negyedében a RMDSZ Csíki Területi Szervezetének helyi 
szervezeteiben. Jelentkezni tagnak vagy helyi szervezeti vezetőnek legkésőbb január 24-ig 
lehet a csíki községek RMDSZ-es polgármestereinél vagy a helyi RMDSZ elnököknél.

• Egyfajta számadást végzett Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának alelnö-
ke és Antal Lóránt udvarhelyszéki szenátor, tegnap. Mint a mérlegükből kiderült, az 
udvarhelyszéki önkormányzatok jó évet zártak, ez meg is látszik a térség több telepü-
lésének infrastrukturális beruházásain. Székelyudvarhely ez alól kivételt képez. 




