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Bajban az önkormányzatok
Kedvezőtlenül befolyásolják a korlátozások a fejlesztési terveket

ISZLAI KATALIN

A megyeszékhelyek és a muni-
cípium rangú városok mellett 
a kisebb önkormányzatokat 

is nehéz helyzet elé állították az új 
típusú koronavírus terjedésének 
visszaszorítása érdekében hozott 
intézkedések: a rengeteg fejlesztési 
terv és a rendelkezésre álló források 
ellenére sem tudnak haladni a kivi-
telezéssel, több helyen hozzá sem 
láthattak a munkálatokhoz.

Minden munkálatot leállítanak

Iojiban Gheorghe, Balánbánya pol-
gármesterének elmondása szerint a 
munkálatok nagy részét leállították 
a volt bányászvárosban, egyedül a 
víz- és szennyvízhálózat kiépítésé-
vel dolgoznak még, de előrelátható-
an hamarosan ebben az esetben is 
szünetelni fog a kivitelezés. Emellett 
hat tömbházlakás hőszigeteléséhez 
keresnek kivitelezőt, és van egy na-

gyobb, iskola- és múzeumépí-
tésre, illetve parkok létesíté-
sére vonatkozó pályázatuk. 
A polgármester szerint jelen-
leg körülbelül egy hónapos 

lemaradásban vannak a kivi-
telezés alatt álló projektek terén, és 
tartanak tőle, hogy ebből jóval több 
is lehet. Ettől eltekintve azonban a 
fi gyelmüket elsősorban a koronaví-
rus-járvány terjedésének megféke-
zésére fordítják, mivel a település 
több lakója is lakhelyi elkülönítés-
ben van, és egyebek mellett az ön-
kormányzat önkéntesei gondoskod-
nak arról, hogy az érintettek otthon 
is maradjanak.

Beruházások maradhatnak el

Kissé jobb helyzetben van Csík-
szentdomokos, ahol több beruházás 
esetében is a közbeszerzési eljárás 
van folyamatban, ezért elkezdett 
munkálatokat nem kellett leállíta-
niuk a korlátozások miatt – tudtuk 
meg Karda Róbert polgármester-
től. Mint mondta, az már más kér-
dés, hogy mi lesz akkor, ha a köz-
beszerzési eljárások lezárulnak, 
és meglesz a kivitelező, mégsem 
tudják elkezdeni a munkát. Uniós 
forrásokból például egy hosszab-
bított programmal működő óvodát 
szeretnének felújítani, egy másik 
pályázatuk pedig az önkormányzat 
épületének felújítására vonatkozik. 
A polgármester arra is kitért, hogy 
néhány hónap csúszást még be tud-

nának hozni, egy hosszútávú kiesés 
azonban egyes beruházások meg-
valósulásának elmaradását is ered-
ményezheti. „Ha leáll az építőipar, 
kérdés, hogy mennyi időn belül tud 
újraindulni, és ez milyen mértékben 
befolyásolja majd a költségek alaku-
lását” – hívta fel a fi gyelmet Karda.

A költségvetés láthatja kárát

Albert Tibor, Tusnádfürdő polgár-
mestere érdeklődésünkre arról szá-

molt be, hogy két kivitelezés alatt 
álló európai uniós pályázatuk van, 
egyik esetében nemsokára kellene 
elindítani a munkálatokat, a mási-
kat pedig már tavaly elkezdték, és 
idénre tervezték a befejezését. Utób-
bi parkok felújítására vonatkozik, 
előbbi pedig három kilométernyi 
út aszfaltozására. A polgármester 
reméli, hogy a korlátozások nem 
fogják teljesen ellehetetleníteni a 
fejlesztések kivitelezését, de első-
sorban a fürdővárosban is a világ-
járvány megfékezésére összponto-
sítanak. Emellett azonban van még 
egy aggodalomra okot adó problé-
májuk: mint a polgármester elmond-
ta, a rendezvényekre szánt összege-

ket egyelőre tartalékba helyezték 
megtakarítás céljából, hiszen az 
önkormányzat adóbevételének je-
lentős része a településen működő 
turisztikai egységektől származik, 
ezek azonban a korlátozások mi-
att jelenleg nem működnek. Ha ez 
hosszútávon is így marad, igencsak 
hiányos lehet az önkormányzat költ-
ségvetése, és ez akár a fenntartási 
költségre is hatással lehet. Albert 
Tibor kérdésünkre arra is kitért: 
még nem tudni, megtartják-e idén 

a Bálványosi Szabadegyetemet 
és Diáktábort, ismertebb nevén a 
Tusványost. Hozzátette: vélemé-
nye szerint a hagyományos formá-
jában nem valószínű, hogy megva-
lósul a nagy múltú fesztivál, és ha 
meg is tartják, valószínűleg egy ki-
sebb rendezvényre lehet számítani 
ebben az évben.

Más most a prioritás

Nehézséget jelentenek a beruhá-
zások szempontjából a bevezetett 
korlátozások, amelyek miatt el-
lehetetlenült egyes munkálatok 
elkezdése vagy folytatása – erősí-
tette meg György József, Csíkszent-

györgy polgármestere is. „Több 
fejlesztési tervünk is van, ilyen 
például a közvilágítás korszerűsí-
tése, amelyet éppen a korlátozások 
bevezetése előtt szerettünk volna 
elkezdeni, így azonban nem volt 
erre lehetőség” – nehezményezte a 
polgármester. Hozzátette: emellett 
Csíkbánkfalván a korábbi egészség-
ügyi rendelő épületét ifj úsági házzá 
szeretnék átalakítani, a polgármes-
teri hivatal előtt parkolót hoznának 
létre, és sportcsarnok építését is 
tervezik a községben, de mindegyik 
pályázat esetében elakadt a kivi-
telezés. „Mindamellett, hogy ezek 
nagyon fontos fejlesztési tervek, 
jelenleg a fi gyelmünket elsősorban 
a koronavírus-járvány terjedésének 
lassítására fordítjuk. A polgármes-
terek felelősek a lakosság tájékoz-
tatásáért, és segítenünk kell abban 

is, hogy teljesen mégse álljon le az 
élet a településen. Az elkülönítést is 
meg kell szervezni, ellenőrizni kell, 
ezek jelentik most a kihívást. Hiá-
ba, hogy már rendelkezésre állnak 
a pénzösszegek a beruházásokra, 
valahol bosszantó, hogy mégsem 
tudunk haladni a munkálatokkal. A 
legfontosabb most a járvány okozta 
helyzet kezelése” – hangsúlyozta a 
községvezető.

Sok még a kérdés. Nem valószínű, 
hogy a hagyományos formájában 
rendezik meg idén Tusványost
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• Nagyban befolyásolják az önkormányzatok fejlesztési terveit a koronavírus terje-
désének visszaszorítása érdekében hozott intézkedések. Egyes csíkszéki települé-
seken munkálatokat állítottak le, máshol hozzá sem láttak, de olyan polgármesteri
hivatal is van, amelynek fenntartási költségekre sem futja majd, ha hosszútávon
változatlan marad a helyzet. Ettől eltekintve minden településen elsősorban a jár-
vány visszaszorítására összpontosítanak.

Égett a száraz 
növényzet
Két helyen is lángolt a száraz 
aljnövényzet szombat este 
Csíkszéken: Szécsenybe és 
Csíkszentgyörgyre szálltak ki a 
tűzoltók a lángok megfékezésé-
re. A Hargita megyei tűzoltóság 
tájékoztatása szerint a tűzhöz a 
csíkszeredai hivatásos, illetve 
a csikszentgyörgyi önkéntes 
tűzoltók vonultak ki.

Halálos baleset

Árokba borult egy szarvasmar-
ha-szállító kamion szombat 
este Hétúr településen az E60-as 

országúton. A Maros megyei 
tűzoltóság marosvásárhelyi és 
segesvári alakulatai érkeztek 
a helyszínre, ahol két személyt 
találtak a jármű alá szorulva. Az 
egyik magánál volt és együtt-
működött a tűzoltókkal, a másik 
életét vesztette. A kamion tíz 
szarvasmarhát szállított – 
tájékoztatott a Maros megyei 
tűzoltóság. (Hajnal Csilla)

„Kincskeresést” 
kezdeményeznek
„Kincskeresésre” hív a széke-
lyudvarhelyi Civilek az Öröksé-
gért Mozgalom csoport: arra 
kérik a helybélieket, használják 
ki a kijárási tilalmat és az otthon 
töltött időt, kutassák fel a város-
történeti szempontból értékes 
emlékeket a fiókban, a sufniban. 
A Civilek az Örökségért Mozga-
lom csoport tagja, Balázs Attila 
rukkolt elő az ötlettel néhány 
hónapja, hogy nagyszabású 
értékgyűjtő akciót szerveznének 
Székelyudvarhelyen. A cél fel-
kutatni azokat, a várostörténeti 
szempontból is értékes tárgya-
kat, amelyek a családi archívum-
ban porosodnak, sokszor elfele-
detten. „Közös kutatásra hívunk 
benneteket, mert meggyőződé-
sünk, hogy mindenhol lapulnak 
igazi értékek. Most pedig van 
időd keresni, kutakodni a fiók-
ban, a sufniban és a padláson. 
Keressünk közösen régi emléke-
ket városunkról, Székelyudvar-
helyről és környékéről” – írják a 
felhívásban. A kezdeményezők 
azt kérik, hogy a felkutatott „kin-
csekről” – régi fotókról, képesla-
pokról, kiadványokról vagy más 
tárgyakról – készítsenek fotót 
az érdeklődők és ezt küldjék el 
a kincsekafiokban@gmail.com 
címre. A felhívásra beérkezett 
fotókat naponta közzéteszik a 
Civilek az Örökségért Mozgalom 
Facebook-csoportban, de az 
elképzelés szerint a szakmai 
értékelés után helytörténeti 
kiállítássá rendeznék az így 
összegyúlt anyagot. (K. E.)
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