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Járda kell a forgalmas úthoz
Pénz van, de nincs jelentkező az építésre
• Az E578-as út men-
tén készül járdát építe-
ni a csíkszentdomokosi 
önkormányzat, de idén 
három közbeszerzési 
eljárás nyomán sem 
találtak kivitelezőt. A 
gyalogosok biztonsága 
érdekében lenne szük-
ség a beruházásra, 
amelyre kormánytámo-
gatást kapott a község.

KOVÁCS ATTILA

A nagy forgalmú, E578-as jel-
zésű út Csíkszentdomokos 
jelentős részét érinti, az út 

mentén azonban járda hiányában 
nincsenek biztonságban a gyalo-
gosok, akik abban bízhatnak, hogy 

az autóvezetők a megfelelő 
óvatossággal, elővigyáza-
tossággal közlekednek a 
településen. Ez sajnos nem 
mindig van így, korábban 
sérülést, illetve emberéletet 

követelő gázolások is történ-
tek, amelyeknek gyalogosok voltak 
az elszenvedői. A járdaépítést azért 
is tartja fontosnak Karda Róbert 
polgármester, hogy a gyalogosok 

biztonságos közlekedését lehetővé 
tegyék. Tavaly a helyi költségve-
tésből 1 kilométernyi járdaszakasz 
épült a község Marosfő felőli részén, 
ezt szeretnék folytatni.

Eredménytelen licitek

A beruházásra a Helyi Fejlesztések 
Országos Programja (PNDL) bizto-
sított közel 2,7 millió lej értékű tá-
mogatást, így lehetőség volna arra, 
hogy a község egész területén járdát 
építsenek a forgalmas út mentén, leg-

alább egyik oldalon. Ehhez viszont 
egyelőre nem találnak építőt: idén 
három közbeszerzési eljárást írtak 
ki, ezek közül csak a második kiírás-
ra érkezett egyetlen ajánlat, amely 
nem volt megfelelő, így nem tudták 
elfogadni. A harmadik licitre éppen 
tegnap járt le a jelentkezési határidő. 
Karda Róbert szerint a cégek távol-
maradásának egyik oka lehet, hogy 
az E578-as úton dolgozni, jelentős 
közúti forgalom mellett, nem egysze-
rű feladat. A másik ok lehet a túl ala-
csonynak tartott ár, ezt viszont most 

piackutatással szeretné ellenőrizni a 
polgármester. A községvezető szerint 
amennyiben újraárazásra, a költsé-
gek emelésére lesz szükség, erről a 
helyi önkormányzatnak kell hatá-
roznia, és a pénzt is hozzárendelnie 
a beruházáshoz. A sikertelen licitek 
miatt azonban a munkálat elkészíté-
se várhatóan kitolódik, és csak jövő 
évben lehet befejezni – jövőre már 
mindenképp fel szeretnék használni 
a kormányprogram támogatásából 
származó összeget, és ha szükséges, 
kiegészíteni a saját költségvetésből.

Csíkszentdomokoson nagy 
az E578-as úton áthaladó 
forgalom, a gyalogosok járda 
nélkül nincsenek biztonságban
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Eredetileg kultúrotthonnak épült 
az elmúlt rendszerben a jelenle-
gi polgármesteri hivatal, éppen 

ezért szűkek a benne lévő helyiségek 
és folyosók, amelyek kényelmetlenek 
most már mind a dolgozók, mind a 
hivatalt felkeresők számára – fejtette 
ki lapunknak Bokor Botond polgár-

mester. Mint mondta, noha 
nem ez a prioritás a fejlesz-
tések terén, mégis úgy dön-
töttek, hogy a többi projekt 
mellett erre is szükség van. 
Éppen ezért kihasználták 
az Országos Vidékfejlesztési 
Program (PNDL) nyújtotta 
lehetőséget és leadták pá-

lyázati dokumentációjukat egy új hi-
vatal megépítése érdekében, amelyre 
1,5 millió lejes kormánytámogatást 
kaptak. „Akkor kell lépni, amikor 
van rá lehetőség, hiszen ilyen nagy 

beruházásokat nem nagyon lehet sa-
ját forrásokból megvalósítani” – fo-
galmazott a tisztségviselő.

Jól halad a munka

A tervek megvalósítását tavasszal 
kezdte el a közbeszerzési eljáráson 
nyertes kivitelező, és mostanra el is 

végezte a munka kilencven száza-
lékát – közölte Bokor Botond. Már 
csak a közművesítés és kisebb mun-
kálatok vannak hátra. Egyébként az 
új épületnek nemcsak a folyosói és a 
termei tágasabbak, de öt helyiséggel 
több is van benne, mint a mostani-
ban. A másfél szintes, mozgássérül-
tek számára kialakított feljáróval 

ellátott új községházát pedig már 
úgy tervezték, hogy illeszkedjen a 
faluképbe, ugyanakkor a lakosok 
már a földszinten el tudják rendezni 
papírügyeik jelentős részét. A felső 
szinten a tanácsterem, a polgármes-
ter, a jegyző és további alkalmazot-
tak irodák lesznek.

Jövőre költöznek

Az elöljáró rámutatott, noha az új 
épület már őszre elkészül, csak ta-
vasszal költözhetnek át oda az alkal-
mazottak, mivel a berendezéseket 
még meg kell vásárolnia az önkor-
mányzatnak. Egyébként terepren-
dezést is terveznek: két omladozó 
épületet bontanának el, továbbá par-
kosítanák az udvart. Ez azonban egy 
másik beruházás része kell legyen, 
így ennek megvalósításáért újból pá-
lyázni szeretne az önkormányzat. A 
hivatal mostani épületét közösségi, 
kulturális célokra fogják használni – 
tette hozzá a polgármester.

Új polgármesteri hivatal épül Fenyéden
• Mintegy másfél millió lejes kormánytámogatásból kezdte el tavasszal építeni az 
új polgármesteri hivatalt – ami a jelenlegi intézmény udvarán kapott helyet – Fenyéd 
község önkormányzata. A munkálat jól halad, így őszre kész is lesz az épület, ám a 
hivatali dolgozók csak jövőre költöznek át.

Tavasszal költözhetnek át 
a dolgozók az új hivatalba
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Közvélemény-
kutatás
Az úthálózat fejlesztését, a 
víz- és csatornarendszerrel 
kapcsolatos beruházásokat 
tartják a legfontosabbnak a 
gyergyószentmiklósiak. Ezt mu-
tatja a városháza által készített 
online közvélemény-kutatás 
eredménye. Több mint 1800 
személy töltötte ki az inter-
neten a kérdőívet, amely által 
azt akarták megtudni, hogy a 
folyamatban lévő vagy készülő 
beruházások közül az emberek 
melyeket tartják prioritásnak és 
melyeket kevésbé. Nagy Zoltán 
polgármester csütörtökön 
sajtótájékoztatón ismertette 
a kutatás részeredményeit. 
Ebből kiemelte, a válaszadók 
68 százaléka látja úgy, hogy 
inkább jó irányba haladnak 
a dolgok Gyergyószentmik-
lóson. Az online kérdőíven 
15 beruházást soroltak fel, 
ezekből kellett a válaszadók-
nak kiválasztaniuk a számukra 
fontosabbakat. Az utak és a 
csatornahálózat fejlesztése 
kapta a legtöbb „szavazatot”, 
de például a jégpálya felújítása 
is sokaknak fontos – mondta el 
Nagy. (Gergely Imre)

Márton Árpád 
kiállítása 
A marosvásárhelyi Bernády 
Házban látogatható Márton 
Árpád csíkszeredai festőmű-
vész pasztellkiállítása. A 80. 
életévét októberben töltő 
művésznek az utóbbi alkotói 
időszakában született és Lé-
lekkapu címmel egybegyűjtött 
negyven alkotása hétközna-
ponként délelőtt 9 és délután 4 
óra között tekinthető meg.

Elmarad 
a Double Rise
A koronavírus-járvány miatt 
nem tartják meg a népszerű 
torockói Double Rise feszti-
vált – jelentették be csütörtöki 
Facebook-bejegyzésükben a 
szervezők. „Az elmúlt közel fél 
év történéseit folyamatosan 
nyomon követve mindvégig 
abban bíztunk, hogy megren-
dezhetjük az 5. Double Rise 
fesztivált. Tavasszal szívből re-
méltük, hogy nyáron már csak 
kellemetlen emlékként fogunk 
visszatekinteni a járványra. 
Ennek megfelelően az elsők 
között helyeztük át a fesztivál 
dátumát augusztus közepére” 
– fogalmaztak a szervezők. 

Hozzátették, az idő múlásával 
sorra érkeztek a bizakodásra 
okot adó hírek, azonban az 
elmúlt hetek romló tendenciát 
mutatnak. Mint rámutattak, az 
utolsó utáni percig bizakod-
tak, de miután mindannyiunk 
egészsége a legfontosabb, 
kénytelenek meghozni a 
számukra is fájdalmas döntést, 
hogy a Fehér megyei fesztivált 
elhalasztják. 
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