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Korszerű utak hamarosan
Szeptember végére befejezik a felújításokat

KOVÁCS ATTILA

Felássák, majd új rétegekkel töl-
tik fel a községi besorolású uta-
kat Csíkkozmáson, a tömörítés 

és előkészítés után pedig következhet 
az aszfaltozás – az elkövetkező hó-
napokban egyre több mellékutcában 
jelennek meg a munkagépek, hogy a 
tervbe vett korszerűsítést elvégezzék. 

Közben átereszeket helyeznek 
el, és az útszéli betonozott, 
nyitott, illetve fedett sáncokat 
építik meg, az utcák széles-
ségétől függően. Az Orszá-

gos Vidékfejlesztési Program 
(PNDR) korábban 1 millió euró értékű 
támogatást biztosított a munkála-
tokhoz, amelyeket idén kezdett el a 
kivitelezéssel megbízott székelyud-
varhelyi Multipland Kft . Öt kilométer-
nyi útszakaszról, közel húsz utcáról 

van szó, és ha a beruházás elkészül, 
a községi utak 95 százaléka lesz asz-
faltozva, mivel 13 kilométeren ez már 
korábban megtörtént – tájékoztatott 
érdeklődésünkre Szántó László. Csík-
kozmás polgármestere szerint a költ-
ségek kiigazítására nem volt szükség, 
a rendelkezésükre álló összegből el 
tudják végezni a munkát. Az út szintje 
nem emelkedik meg, mivel kiássák az 
alaprétegek helyét. Megtudtuk azt is, 
hogy a fi nanszírozási szerződésben 
rögzített határidőt a járványhelyzet 
miatt november 11-éig meghosszabbí-
tották, addig az elszámolást is be kell 
fejezni, a munkálat elkészítését pedig 
szeptember végére várják.

A vezetéképítés nem akadály

A községvezető azt mondta, néhány 
kisebb utca marad ki a munkálatok-
ból, illetve egy nagyobb, ahol támfal-
építésre van szükség – ennek költsége 

nem fért bele a projektbe. A beruházás 
kétharmad-egyharmad arányban osz-
lik meg Kozmás és Lázárfalva között, 
utóbbi településen is olyan utcára nem 
terjed ki a korszerűsítés, ahol szintén 
támfalat kellene építeni. A községben 
korábban elkészült szennyvízhálózat 
építése során az összes telekhatárig, 
még az üresen állókhoz is elvitték a ve-
zetékeket, így a későbbi csatlakozások 
során sem szükséges az aszfaltburko-
lat feltörése – ismertette a polgármes-
ter. A községi gázhálózat fővezetéké-
nek Lázárfalva felé történő bővítése 
pedig a megyei besorolású út mentén 
történik majd, nem érinti a községi 
utakat – tudtuk meg. Mivel a mezei 
utakat már korábban leaszfaltozták, 
a kül- és belterületeket korszerű me-
zei és községi utak fogják összekötni. 
Ugyanakkor a közintézményekhez, 
az iskolához, a temetőkhöz, a parkba 
vagy a lázárfalvi ravatalozóba is asz-
faltúton lehet eljutni.

Dolgoznak a munkagépek a kozmási 
utcákban. Útfelújítás több hónapig
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Noha nem így tervezték, a járvány-
ügyi helyzet miatt mostanáig le 

kellett állniuk a szejkefürdői területren-
dezési munkálatokkal, így értelemsze-

rűen a Mini Erdély Park meg-
nyitása is tolódik – fejtette ki 
lapunknak Fazakas Szabolcs, 
a projekt ötletgazdája. Mint 
mondta, a munkálatok nyolc-
van százalékát már sikerült 
elvégezni, azonban van még 

bőven teendő a cél eléréséig. 
Egyebek mellett le kell fektetni a mini-
vasút sínjeit, és meg kell önteni a kihe-
lyezendő épületmakettek betonalapjait. 
„Igazából egyetlen pozitívum azért van 

abban, hogy le kellett állni a kivitelezés-
sel, mégpedig az, hogy láttuk, mennyire 
mozog a talaj az elvégzett munka után. 
Szerencsére nincsenek problémák” – fo-
galmazott Fazakas. Hozzátette, az elmúlt 
időszakban ugyanakkor problémák 
adódtak a kisvonat mozdonyával, amely 
körbeszállítja majd a gyerekeket a meg-
nyíló parkban, az ugyanis túl nagynak 
bizonyult a helyszín adottságaihoz mér-
ten. Ezt kellett kisebbre alakíttatniuk.

Részletekben nyitnák meg

Fazakas Szabolcs közölte, idén júli-
usban, legkésőbb augusztus elején 

mindenképp szeretnék megnyitni a  
parkot a látogatók számára, azonban 
már most világos, hogy addigra nem 

tudják teljesen befejezni a munká-
latokat. Éppen ezért első lépésként 
csupán egy részük lesz megtekint-
hető az erdélyi történelmi épületeket 
bemutató maketteknek, a többit csak 
az építkezés haladtával mutatják be. 
Összesen egyébként száz épület ki-
csinyített mását tervezik kiállítani.

Belföldi turisták

Inkább a belföldi turisták látogatásá-
ra számít idén Fazakas Szabolcs, hi-
szen a járványügyi helyzet miatt nem 
valószínű, hogy máshonnan is érkez-
nek kíváncsiskodók – magyarázta la-
punknak. Közölte, éppen ezért nagy 
hangsúlyt fektetnek a többnyelvű 
tájékoztatásra, illetve a román ajkú 
látogatók minőségi kiszolgálására. 
Arra is kitért, hogy a Mini Erdély 
Park nemrég felkerült a Via Transyl-
vania Tours turistaútvonalai közé 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal segítségével, így a népszerű-
sítésnek köszönhetően remélik, hogy 
még több turista érkezik hozzájuk. 
A Székelyföldi Legendárium tagjai 
azt tervezik, hogy a makettparkkal 
egy időben megnyitják az Orbán Ba-
lázs-emlékházat is a Szejkefürdőn. 
Fazakas Szabolcs rámutatott, az épü-
let már elkészült, és hamarosan a be-
rendezéssel is végeznek.

Legkésőbb augusztusban láthatjuk az épületmaketteket
• Részletekben nyitná meg a Szejkefürdőn épülő Mini Erdély Parkot júliusban a Szé-
kelyföldi Legendárium csapata, amelynek munkája jócskán hátráltatva volt a járvány-
ügyi helyzet miatt. Elsősorban a belföldi turisták fogadására készülnek.

Eddig a tereprendezés nyolcvan százaléka készült el
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• Folyamatban van Csíkkozmáson a községi utak korszerűsítése. Miután elké-
szülnek a munkálatokkal, a községi úthálózat 95 százalékát aszfaltburkolat borítja 
majd, megkönnyítve a közlekedést Kozmáson és a hozzá tartozó Lázárfalván.

KORPOS ATTILA

A csíkszeredai iskolák felújítá-
sával kapcsolatban az elöljáró 

azt mondta, újabb két tanintézet 
esetében írtak alá felújítási szerző-
dést – ezek a József Attila és a Liviu 
Rebreanu iskolák. „Kedden elkez-
dődtek a munkálatok a Kájoni János 
Szakközépiskolánál is, ugyanakkor 
a Kós Károly Szakközépiskola épü-
lete is ráncfelvarrásra szorul, ebben 
az esetben is remélhetőleg nemso-
kára szerződést tudunk kötni a ki-
vitelezővel” – beszélt a munkálatok 
folytonosságáról az alpolgármester. 
A helyi fejlesztések országos prog-
ramjában (PNDL) a Nagy István Mű-
vészeti Szakközépiskola és a Petőfi  
Sándor Általános Iskola tornatermei 
vannak terítéken, esetükben most 
készülnek a dokumentációs csoma-

gok. „A fejlesztések között ott van a 
Kós Károly iskola műhelyépülete is, 
összesen tizenegy épület teljes felújí-
tása van napirenden. Más képet fog 
mutatni általuk a környék, és nem 
mellékesen 40–50 százalékos ener-
giamegtakarítást tudnak elérni az 
intézmények, ezzel is minimalizálva 
a fenntartási költségeket” – emelte 
ki az alpolgármester. Rámutatott, a 
sokrétű beruházásoknak köszönhe-
tően megnyílt a lehetőség olyan he-
lyi és környékbeli építkezési cégek 
előtt, amelyek az elmúlt időszakban 
munka nélkül maradtak és nem 
dolgozhattak a megyeszékhelyen. 
Újságírói kérdésre Füleki úgy fogal-
mazott, vannak elképzelések a váro-
si piac újjáépítéséről, de ez már csak 
jövőre valósulhat meg.

Új külsőt kapnak a tanintézetek
• Újabb két tanintézet felújítási munkálataira szerző-
dött a csíkszeredai önkormányzat, illetve június máso-
dik feléig további szerződések megkötését tervezik. Fü-
leki Zoltán alpolgármester számolt be a fejleményekről.

Tizenegy oktatási épület teljes 
felújítása van napirenden 
Csíkszeredában
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