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Udvari vécé helyett benti mosdó
Pályázati támogatással korszerűsítik az iskolát

KOVÁCS ATTILA

A z 1800-as évek végén épült 
ingatlanban működő ká-
szonfeltízi iskola azon 

kevesek közé tartozik Hargita me-
gyében, ahol a tanulók által 
használt illemhelyek nem 
az épületben, hanem ennek 
udvarán helyezkednek el. 
A Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság 2018-ban 

is az oktatási tevékenység fel-
függesztését javasolta az épületben 
a nem megfelelő állapotok miatt.

Eredménytelen licitek

Ez a helyzet volt az egyik oka an-
nak, hogy az önkormányzat az isko-
la korszerűsítésére pályázott a Helyi 
Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) keretében. A támogatást 
megkapták, viszont egy éve már 
több közbeszerzési eljárást is ered-
ménytelenül hirdettek meg a szük-
séges munkálatok elvégzésére, mert 
nem volt jelentkező. A legutóbbi licit 
nyomán végül sikerült szerződést 
aláírni a megfelelő ajánlatot benyúj-
tó gyergyószentmiklósi céggel – tá-
jékoztatott érdeklődésünkre András 
Zoltán, Kászon község polgármeste-

re. A szerződés a műszaki tervek el-
készítését és az épület átalakítását, 
korszerűsítését jelenti, a kivitelezési 
időt pedig 24 hónapban rögzítették. 
A felújításra, átépítésre fordított 
összeg áfával együtt 2,2 millió lej, 
a beavatkozás teljes költsége a ter-
vekkel és jóváhagyásokkal együtt 3 
millió lejhez közelít.

Belső átalakítás

A munkálatok során a régi, nagy 
termekkel rendelkező ingatlan bel-
ső újraosztása is megtörténik a mos-
tani követelmények szerint – ismer-
tette a községvezető, hozzátéve, így 
nem nem lesz majd szükség arra, 
hogy például két osztály egy terem-
ben tanuljon. Az épület szerkezeti-
leg nincs rossz állapotban, viszont 
a mennyezeten van javítanivaló, bő-
vítésként pedig vizesblokkot is épí-
tenek, korszerű mosdókkal – tudtuk 

meg. Első lépésként a műszaki ter-
veket készítik el, a polgármester úgy 
számol, hogy rövidesen már az épít-
kezést is el tudják kezdeni. Az okta-
tás az átalakítás idején sem szünetel 
majd az épületben, arról már az is-
kola vezetőségével és az építővel is 
egyeztettek, hogy ennek érdekében 
a munkát szakaszosan végzik. A 
PNDL keretéből egy új óvoda és nap-
közi építésére is nyert támogatást a 
község Kászonaltízen, erre a beru-
házásra viszont a több közbeszer-
zési eljárás ellenére sem volt még 
megfelelő jelentkező. András Zoltán 
szerint az újabb liciten már kaptak 
ajánlatot, és remélik, hogy idén ki-
vitelezési szerződést tudnak aláírni.

A kászonfeltízi, több mint 
százéves iskolaépület. Felújítás 
következik
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Nem fogadta el a Szejkefürdőn ki-
épített ivó- és szennyvízhálózat 

átvételét és kifi zetését az e célból ösz-
szeállított bizottság, mivel a bizottsági 
tagok szerint a kivitelező Macops Kft . 
nem a kijelölt nyomvonalon helyezte 
a földbe a vezetékeket és többletkölt-
ség is keletkezett – ez hangzott el a 

székely udvarhelyi önkormányzat leg-
utóbbi, múlt heti ülésén. Ennek kap-
csán kereste meg lapunkat az érintett 
cég, hogy segítségünkkel mondhassa 
el saját álláspontját. 

Nem vették át a munkát

Többszöri közbeszerzési eljárás után 
hirdette ki nyertes pályázóként és bíz-
ta meg a szejkefürdői ivó- és szenny-
vízhálózat kiépítésével a Macops Kft .-t 

Székelyudvarhely Polgármesteri Hiva-
tala – emlékezett vissza a három évvel 
ezelőtt történtekre Bálint Antal, a válla-
lat vezetője. A lapunknak is bemutatott 
iratok szerint áfástól összesen 2 101 046 
lej értékre kötöttek szerződést. Ebbe be-
le voltak foglalva az előre nem látható 
költségek is, amelyek a konkrét építke-
zés értékét maximum tíz százalékkal 
növelhetik. Az elvégezett munka átvé-
telét többször is kérte a polgármesteri 
hivataltól a vállalat, amire megjelent a 
helyszínen az e célból összeállított bi-
zottság – magyarázta Bálint, aki egye-
bek mellett azt hiányolta, hogy nincs 
megfelelő számú szakember a tagok kö-
zött. Noha állítása szerint a helyszínen 
senki sem talált kivetnivalót a mun-
kájukban, azt végül mégsem vette át a 
polgármesteri hivatal.

Peres ügyek

Székelyudvarhely Polgármesteri Hi-
vatala részéről több kifogás is érke-
zett, amelyek közül egyik, hogy a 
leszögezetthez képest többletkölt-
séggel dolgozott a vállalat. A Ma-
cops és az intézmény közötti vita 
végül peres útra terelődött. Időköz-
ben újabb per kezdődött az ügyben, 
melynek során a cég a bíróságon 
támadta meg azt a jegyzőkönyvet, 
amelyet az átvételi bizottság állított 
ki. Az aktában ugyanis az szerepel, 
hogy a kivitelező nem a tervező által 
kijelölt, engedélyeztetett útvonalat 
követte a munka során. Ezt cáfolta 
lapunknak az igazgató, aki egy mér-
nök munkatársát küldte el velünk, 
hogy a terveket elemezve bejárjuk 

a nyomvonalat. Mi laikus szemmel 
ugyan, de nem tapasztaltunk na-
gyobb eltéréseket, még az aknák és 
a tűzcsapok is pont ott voltak, ahol 
a tervekben szerepeltek. Feltűnt 
azonban, hogy a Szívek sé-
tányán a tervrajzokkal el-
lentétben a bicikliút egyik 
feléről a másikra került át a 
vezetékek nyomvonala. Er-
re reagálva a szakember ér-
deklődésünkre elmondta, 
hogy az ilyen jellegű vál-
toztatások nem drasztiku-
sak, hiszen könnyen előfordulhat, 
hogy előre nem látott nehézségekbe 
ütközik a kivitelező, ezért kell jobb 
megoldást találni. Ehhez szükség 
van a tervező jóváhagyására, amit 
kértek és meg is kaptak.

Macops Kft.: nem hibáztak a szejkefürdői beruházás kivitelezése során
• Közel két éve kihasználatlan a Szejkefürdőn kiépített, 
ugyanakkor a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
által át nem vett ivó- és szennyvízhálózat. A munkát kivi-
telező Macops Kft. vezetősége szerint a törvényt betartva 
dolgoztak, így nem értik az intézmény döntését.

Gázolajár-
támogatások kifizetése
A Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség 
(APIA) elkezdte kifizetni a 
gazdáknak az első negyedévre 
járó gázolajár-támogatást. Az 
APIA csütörtöki közleménye 
értelmében a január 1-je és 
március 31-e között mező-
gazdasági munkálatok során 
elhasznált 67 747 593 liter 
gázolajra összesen 103 382 
895 lej támogatást fizetnek 
ki. Idén a gázolajár-támogatás 
értéke 1,52 lej literenként – írja 
az intézmény tájékoztatására 
hivatkozva az Agerpres.

Szünetelhet 
a vízszolgáltatás
A vízszolgáltató Harvíz Rt. 
tájékoztatja ügyfeleit, hogy 
pénteken 14–20 óra között 
gáttakarítás miatt szünetelhet 
a vízszolgáltatás a következő 
településeken: Ülke, Fancsal és 
Székelyszenttamás, Tibód, Szé-
kelyszentkirály, Ivó, Zetelaka, 
Zetevaralja, Fenyéd, Máréfalva.

Meghosszabbított 
határidő
Épített örökségünk 2020 
címmel fotó- és videópályá-
zatot hirdetett gyerekeknek 
a szárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központ. A kiírás 
V–VIII. és IX–XII. osztályos, 
Hargita megyei diákoknak 
szól. Hargita megyei házak és 
középületek – kultúrotthonok, 
székházak, iskolák, plébá-
niák, kápolnák, templomok 
– képi dokumentálását kérik 
a részvevőktől, azok építé-
szeti megoldásainak, díszítő 
részleteinek bemutatásával. 
A pályamunkák beküldésének 
határidejét meghosszabbítot-
ták augusztus 23-áig. A kiírás-
sal kapcsolatos minden fontos 
információ megtudható a 0744-
784234-es telefonszámon vagy 
az artcenterlazarea@gmail.
com e-mail-címen.

• RÖVIDEN 

• Korszerűsítik a kászonfeltízi iskola épületét, ahol 
ennek nyomán nem kell többé az udvari illemhelyet 
használniuk a gyermekeknek, mivel korszerű mos-
dókat is építenek. Az átalakítás idején sem szünetel 
majd az oktatás.




