
M
arosszék

Ud
va

rh
el

ys
zé

k
Cs

ík
sz

ék
2020.  JÚLIUS 1. ,  SZERDA4 A K T U Á L I S #beruházás  #közélet  #vasút

Tető alá  kerül a napközi
Az épület alapozását már befejezték

KOVÁCS ATTILA

Á prilis elején adták át az épí-
tési területet a kivitelezés-
sel megbízott marosvásár-

helyi Multinvest Kft .-nek, amelynek 
szakemberei és gépei gyakorlatilag 

az éppen elkészült csíkszere-
dai Nest (magyarul Fészek) 
kiskereskedelmi központtól 
vonultak át az új helyszín-
re. Az alapok kiásása után a 
földben lévő vasbeton szer-

kezet elkészült, jelenleg már 
a falazást kezdi el a kivitelező. Fü-
leki Zoltán, Csíkszereda alpolgár-
mestere szerint a munka a tervek-

nek megfelelően halad, és van rá 
lehetőség, hogy a falak elkészítése 
után év végéig tető alá kerüljön az 
épület. Ha ez megtörténik, télen a 
belső munkálatokat végezhetik.

Konyha és étkező is készül

Az új napközi a Nagyrét utcai bar-
kácsáruházzal szemben található, 
önkormányzati tulajdonú területen 
kapott helyet, ahol korábban a cir-
kuszok is lesátraztak, és amelynek 
szomszédságában az új zöldségpia-
cot is elképzelték hét évvel ezelőtt. A 
négy kétszintes, illetve egy földszin-
tes részre tagolt épület 1055 négyzet-
méteren fekszik, teljes felülete eléri 
a 4255 négyzetmétert. A napközi ud-

vara a játszóterekkel a terület csen-
desebb, délkeleti felén helyezkedik 
el, a főbejárat az északi oldalról, a 
Nagyrét utca felől lesz. A gyerekek 
számára a földszintes épületrész-
ben étkezőhelyiséget alakítanak ki, 
ugyanakkor egy főzőkonyha is léte-
sül, amely hosszú távon akár a város 
többi napközijét is elláthatja. A nyolc 
óvodai csoportot, 160 gyereket befo-
gadó létesítmény kivitelezési ideje 
24 hónap az aláírt szerződésnek 
megfelelően. A beruházás teljes ér-
téke 13,21 millió lej, ebből 11,22 mil-
lió lejt helyi költségvetésből fedez 
Csíkszereda. A fennmaradó közel 2 
millió lej a Helyi Fejlesztések Orszá-
gos Programjának (PNDL) támogatá-
sából származik.

Építőtelep a Nagyrét utca melletti 
önkormányzati területen. Idén 
tető alá hozzák a napközit

▴ F OTÓ: VERES NÁNDOR
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Hamarosan be fogja mutatni a
székelyudvarhelyi RMDSZ „azt 

a koncepciót, azt a stratégiát és azt a 
jövőképet”, amelyet az ön-
kormányzati választások 
után meg szeretne valósítani 
–je lentette ki egy hétfői saj-
tótájékoztatón Derzsi László,
a párt polgármesterjelöltje,
aki szerint ki kell mozdítani
a várost a jelenlegi stagnáló
helyzetből. Kelemen Hunor,

az RMDSZ elnöke támogatásáról biz-
tosította Derzsit és az önkormányza-
ti jelöltlistán szereplő személyeket, 

ugyanakkor bízik abban, hogy jó ered-
ményt érhetnek el a választásokon. 
„Nincsen semmi más szándékunk, 
mint hogy a szövetség erejét és tudá-
sát felajánljuk a helyi embereknek” 
– szögezte le. Ő is azt szeretné, ha Sep-
siszentgyörgyhöz, Csíkszeredához,
Kézdivásárhelyhez és Gyergyószent-
miklóshoz hasonlóan Székelyudvar-
hely is fejlődésnek indulna. Úgy érzi,
a felsorolt településeken sikerült bebi-
zonyítaniuk – Gyergyószentmiklóson
jó együttműködéssel –, hogy képesek
infrastrukturális fejlesztések megva-
lósítására hazai és más forrásokat be-
vonva. Elismerte, pártja hibákat is kö-
vetett el az évek során, de ehhez képest 
több jó eredményt ért el. Ők egyébként
úgy készülnek, hogy szeptember 27-én 

lesznek a helyhatósági, december 6-án 
pedig a parlamenti választások, ha ezt 
a járványhelyzet is megengedi.

Gálfi is szóba került

A Székelyhon kérdésére Kelemen Hu-
nor azt is elmondta, hogy megkötött 
egyezségük nyomán Gálfi  Árpád jelen-

legi polgármester néhányszor felkeres-
te őt az elmúlt négy évben támogatást 
kérve a város egyes problémáinak 
megoldására – például az ivóvíz- vagy 
éppen a szemétszolgáltató ügyében –, 
és amikor volt rá lehetőség, segített is 
az RMDSZ. „Volt neki egy többsége az 
önkormányzatban a választások után, 
de sajnos ezt nem tudta működtetni, 

még ha ez nem is az ő hibája. Azoktól 
ugyan lehet segítséget kérni, akik ki-
sebbségben vannak, de nem lehet rá-
juk ruházni a felelősséget” – fogalma-
zott Kelemen Hunor. Azzal egyetértett 
ugyanakkor, hogy a jelenlegi székely- 
udvarhelyi helyzet nem egy személy 
hibája, ehhez az előző mandátumok 
alatt is hozzájárultak a vezetők, párt-
színezettől függetlenül.

„Mi is csináltunk jó dolgokat, aho-
gyan az előző városvezetés is, és mi is 
rontottunk el dolgokat, ahogy mások 
is. Így összességében együtt romlott 
el a helyzet, inkább azért, mert mindig 
ellenfelet láttak egymásban a vezetők, 
egymást le kellett győzni. Ez közös 
kudarcuk az Udvarhelyen élő magyar 
embereknek, RMDSZ-estől, MPP-stől, 
MPSZ-estől, Buntástól, Szász Jenőstől. 
Lehet bárhonnan kezdeni, mert hosz-
szú a sor” – jelentette ki.

Kelemen Hunor: közös kudarc a székelyudvarhelyi helyzet
• Továbbra is úgy gondolja Kelemen Hunor, az RMDSZ
elnöke, hogy Derzsi László leválthatja a regnáló széke-
lyudvarhelyi polgármestert az őszi helyhatósági válasz-
táson. Legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy
hétfőn este a szövetség első embere megerősítette:
Derzsit indítják polgármesterjelöltként.

Kelemen: mi is csináltunk jó dolgokat, 
és mi is rontottunk el dolgokat

◂ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• Befejeződött a csíkszeredai Fűzfa utca mellett épülő új napközi alapozása, így
az építő a falak felhúzásával folytathatja a munkát. Idén tető alá is kerülhet a léte-
sítmény, amely nyolc óvodás csoportnak biztosít majd helyet.

SIMON VIRÁG

Császár Károly Maros megyei
szenátor a napokban nyújtotta 

be azt a törvénytervezetet, melynek 
alapján a Román Vasúttársaságtól 
a Maros Megyei Tanács tulajdonába 
kerülne át a Marosvásárhely–Szo-
váta és a Marosvásárhely–Mező-
bánd–Mezőméhes közötti kisvasút 
nyomvonala.

A szenátor a Székelyhonnak el-
mondta, jelenleg nem tudni pontosan, 
mekkorák ezek a szakaszok, hiszen 
csak egy leltári számmal vannak jelez-
ve, nincsenek betelekelve. Császár Ká-
roly azt reméli, senki nem gördít majd 
akadályt a törvénytervezet elé, amelyet 
először a szenátus, majd döntő házként 
a képviselőház fog tárgyalni. A kezde-
ményező optimista, hiszen a szenáto-
rok júliusban rendkívüli ülésszakot is 
tartanak, és reméli, már akkor tárgyal-
ni fogják sürgősségi eljárásban a ter-
vezetet. Optimista számítás szerint év 
végéig a képviselőház is elfogadhatja, 
és azután a megyei tanács térfelén lesz 

a labda, amelynek öt év áll rendelkezé-
sére, hogy megterveztesse és megépít-
tesse a kerékpárutakat. Ha öt év alatt 
ez nem történik meg, akkor visszakerül 
a terület a vasúttársaság tulajdonába.

Sok még a kérdőjel

Amíg nem kapják meg a területet és az 
nem lesz telekeltetve és felmérve, nem 
tudni, hogy a Marosvásárhely–Szováta 
kerékpárút pontosan honnan indulna 
és milyen hosszú lenne. Mint ismert, a 
kisvasút nyomvonala a Nyárád mentén 
halad, a Marosvásárhely–Lőrincfalva–
Ákosfalva–Nyárádszereda útvonalat 
érintve. Szováta és Vármező között 
a kisvasutat most is használják, egy 
magáncég nyári nosztalgiavonatot 
működtet rajta, de ezt nem 
érinti majd a jelenlegi tör-
vénytervezet.  A mezőségi 
nyomvonalon is van olyan 
szakasz, ahol még működik 
a kisvasút, így nem tudni, 
hogy pontosan mekkora 
szakaszon és hol fog haladni 
a majdani kerékpárút. Mint a megyei 
tanács sajtószóvivője, Lukács Katalin 
elmondta, prioritást fog élvezni a Ma-
rosvásárhely–Szováta közötti kerékpá-
rút kiépítése, és lehetséges, hogy uniós 
pályázati pénzekből is ki lehet majd 
alakítani. De ha uniós alapok lehívásá-
ra nem lesz lehetőség, saját alapokból 
próbálják majd elkészíteni. A maros-
vásárhelyi Pro Biciclo Urbo Egyesület 
alelnöke, Kulcsár Béla érdeklődésünk-
re elmondta, nagyon fontos és hasz-
nos volna a kerékpárutak kialakítása. 
Példaként megemlítette, hogy Nyu-
gat-Európában ahol kialakítottak egy 
bicikliutat, a környélbeliek és a turisták 
is rögtön használtba vették.

Biciklisáv a volt kisvasút mentén?
• Konkrét lépés történt annak érdekében, hogy a Román
Vasúttársaságtól a Maros Megyei Tanács tulajdonába
kerüljön több Maros megyei, használaton kívüli kisvasút
nyomvonala, amelyre kerékpárutakat építenének. A terv
nagyszerű, a megvalósítás azonban hosszas lesz.

Ákosfalván még a bakterház is áll
▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE




