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• Jelentős összegeket 
tudott megszerezni a 
Csíkdánfalvát, Csík-
karcfalvát és Csík-
szenttamást tömörítő 
közösségi fejlesztési 
egyesület a községi 
utak korszerűsítésére. 
A munkálatok egyik 
részét őszre fejezik be, 
de újabbakat is el kell 
kezdeni.

KOVÁCS ATTILA

A három községben először a 
Felcsík integrált fejlesztése 
elnevezésű projekt része-

ként aszfaltoztak le 15 kilométernyi 
községi besorolású útszakaszt – az 
ehhez szükséges pályázati támo-
gatást a Felcsík Közösségi Fejlesz-
tési Egyesület (ADI) az Országos 
Vidékfejlesztési Program (PNDR) 
egy korábbi kiírásán kapta meg. 
Ezzel párhuzamosan a Csíkdánfal-
vát, Csíkkarcfalvát és Csíkszent-
tamást összefogó DKSZ Közösségi 
Fejlesztési Egyesület 3 millió euró 
értékű európai uniós támogatást 
nyert el, szintén községi utak kor-
szerűsítésére. Ebből az összegből 
három községben összesen több 
mint 15 kilométeres útszakaszt 

tudnak felújítani, minden község 
hozzávetőleg 5 kilométeres útkor-
szerűsítésben részesül.

Kinyúlik a befejezés

Mostanáig az aszfalt alapréteg több 
mint 70 százalékban el is készült, 

van, ahol alapozáson, máshol sán-
cok elkészítésén dolgozik jelenleg a 
kivitelező – tudtuk meg Bőjte Cson-
gor Ernő csíkdánfalvi polgármester-
től, aki a DKSZ fejlesztési egyesület 
vezetője is. A beruházás befejezé-
sének határidejét korábban júliusra 
rögzítették, de a községvezető sze-

rint ez szeptemberre is kinyúlik a 
mostani körülmények között – nem-
csak a koronavírus-járvány okozta 
fennakadások, hanem a szüntelen 
esőzések is befolyásolják a munkát. 
Hozzátette, a végleges elszámolást 

év végéig kell befejezni. Dánfalván 
13, Szenttamáson 13, Karcfalván 12 
utcában készül aszfaltburkolat a 
felújítás során, a csapadékvíz elve-
zetését útszéli betonozott sáncokkal 
biztosítják, kapubejárókat is kiala-
kítanak, átereszekkel együtt. Az 
érintett útszakaszokon a víz- és csa-
tornahálózat vezetékeit már koráb-
ban kiépítették a telekhatárokig. A 
kivitelezést a csíkszeredai ING Ser-
vice és a székelyudvarhelyi Multip-
land Kft . alkotta konzorcium végzi a 
három községben.

Folytatni kell

Az útfelújítások következő, harma-
dik szakaszát a Helyi Fejlesztések 
Országos Programja (PNDL) 
biztosította, több mint 15 
millió lej értékű támogatás-
ból végzik el. A tervezést és 
kivitelezést egy csomagban 
vállalta el egy cég, a munkát 
viszont év végéig be kellene 
fejezni – emelte ki a polgármester, 
aki szerint ez kizárólag a kivitelezőn 
múlik, amely jelenleg a tervezést 
végzi. Ez az összeg is az előbbivel 
megegyező hosszúságú, 15 kilomé-
ternyi községi besorolású útszakasz 
korszerűsítésére lesz elég a három 
községben, esővíz-elvezető sáncok-
kal együtt. Ha ez a beruházás is 
elkészül, Dánfalván a községi utak 
több mint 95 százalékát borítja majd 
aszfaltburkolat, és majdnem ugyan-
ilyen lesz az arány Karcfalván, illet-
ve Szenttamáson is – vetítette előre 
a fejlesztési egyesület vezetője.

Tízmilliók a községi utakra
Három szakaszban történik a felújítás

Munkában az erőgépek. Jelentősen 
átalakulnak a községi utak
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„Egyedüli gazdasági tevékenysé-
günk a turizmus, amely az elmúlt 
időszakban teljes mértékben leállt. 
A március közepe óta idelátogatók 

száma majdnem a nullá-
val egyenlő” – vallotta be 
Albert Tibor tusnádfürdői 
polgármester, aki szerint 
a turizmus nagyban érinti 
az önkormányzat és a helyi 
lakosság fennmaradását, 

megélhetését egyaránt. A so-
kak által látogatott wellnessközpont 
is legjobb esetben júliusban indít-
hatja újra tevékenységét.

Turisztikai vállalkozókkal ke-
ressük a megoldást különböző adó-
kedvezményekkel kapcsolatban. 
Kérünk a kormányzat részéről egy 

erőforráscsomagot, amely a költ-
ségvetésből kieső összeget vala-
milyen szinten kompenzálni tudja 
– fogalmazott Albert Tibor, majd az 
elmaradó Tusványos kapcsán közölt 
sokatmondó adatokat. „Ha a tavalyi 
számokból indulok ki, akkor ez 82 
500 ember távol maradását jelenti. 
Ha ehhez hozzávesszük, hogy 2500 
szálláshelyünk marad üresen, te-
temes anyagi kiesésről beszélhe-
tünk.” A pénzügyi bevétel mellett 
ugyanakkor óriási reklámértékkel 
bír a rendezvény, így a kapcso-
latok további építésére is hatás-
sal lesz az idei elmaradás. A kö-
rülmények ellenére Albert Tibor 
bizakodó: ha az ország lakóinak 
legalább fele Romániában fog 
nyaralni és üdülni, az már nagy 
segítség lenne a helyi turizmusnak. 
Nálunk erre július második felétől 
látok pozitív kilátásokat.

Kezelhetetlen helyzet

„Az 1412 fős lakosság mellé sajnos oda 
kell számolni a nagyjából 30 medve 
jelenlétét is” – tért ki egy másik prob-
lémára a városvezető. A 2016 óta ál-
landó nehézséget okozó medvejelen-
lét már medvecsatákig fajul, a minap 
két medvecsalád verekedett össze a 
településen. A helyiek szándéka nyílt 

levelet küldeni a kormánynak és a 
képviselőknek a történtek kapcsán. 
Amennyiben nem lépnek közbe az 
illetékes szervek, készen állunk akár 
sztrájkolni is, hiszen egy olyan problé-
mával nézünk szembe nap mint nap, 
amely lassan kezelhetetlenné válik – 
hangsúlyozta a polgármester. Meglá-
tása szerint egy menhely kialakítása 
lenne a legcélravezetőbb a környék 

megnövekedett számú medvepopu-
lációja számára, mint mondta, erre a 
zernyesti medvepark tökéletes kiindu-
lópont lehetne. „Hosszú távon turisz-
tikai szempontból is előnyös lenne, 
hiszen szervezett és biztonságos kö-
rülmények között lehetne látni őket. 
Nem kéne attól tartani, hogy az utcán 
bármikor szembe találhatjuk magun-
kat egy medvével” – fogalmazott. Kér-
désünkre, hogy a helyi költségvetést 
mennyire terheli meg a medvék elleni 
„szélmalomharc”, Albert Tibor elárul-
ta, tavaly kétszázezer lejt költöttek vil-
lanypásztorok beszerzésére, de idén is 
százezer lejre fog rúgni az e célra fordí-
tott összeg, hiszen jelenleg is vannak 
lakossági kérések ilyen elektromos 
berendezésekre. A medvék elszállítá-
sának költsége szintén az önkormány-
zatot terheli, ez példányonként ezer 
euró. „Megterhelő összegek ezek, de a 
lakosság biztonsága az elsődleges” – 
szögezte le a városvezető.

Tusnádfürdői helyzetkép: kevés turista, sok medve
• Tusnádfürdőn a lakosság és a helyi önkormányzat 
is nagyban függ a turizmustól, ami idén elég lesújtóan 
alakult. Március közepe óta a látogatók száma majdnem 
egyenlő a nullával, és ha ezt még lehet tetőzni, azt a 
medvék állandó jelenléte meg is teszi.

A fürdővárosban egyre nagyobb gond 
a medvék jelenléte
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