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• Nem várt bonyodal-
mak akadályozzák a 
szépvízi önkormány-
zatot két községi út 
felújításában, amelyre 
pályázati támoga-
tást nyertek. Miután 
korábban fel kellett 
bontani egy aláírt ki-
vitelezői szerződést, a 
legutóbbi közbeszer-
zésen azért nem tud-
tak nyertest hirdetni, 
mert minden ajánlat-
tevő visszalépett.

 

KOVÁCS ATTILA

A cégek közötti konkurencia-
harc, megóvott közbeszer-
zési eljárás és a koronaví-

rus – így lehetne elnevezni a két 
szépvízi útszakasz felújítására tett 
kísérlet legutóbb elbukott fejezetét. 
A 6-os és 53-as jelzésű községi be-

sorolású utak korszerűsíté-
sére a Vidéki Beruházások 
Ügynöksége (AFIR) bizto-
sított közel 1 millió eurós 
támogatást egy pályázat 
nyomán, még 2016-ban. Az 

egyik út 4 kilométer hosszú, 
és Szépvíztől Göröcsfalváig vezet, 
a másik pedig a községhez tartozó 
Csíkszentmiklóst köti össze Csík-
borzsovával – ennek hossza 1 ki-
lométer. Az útfelújítást idén kellett 
volna befejezni, eddig viszont alig 
15 százaléka készült el, ami egy-

egy útszakasz részleges alapozását 
jelenti. Ezt egy kolozsvári cég vé-
gezte a 2017-ben aláírt kivitelezési 
szerződés nyomán, és mivel a mun-
ka nem haladt, tavaly a szerződést 
felbontották. A késlekedés okait 
nem tisztázta a vállalkozás.

Furcsa fejlemények

Az elvégzett munkát a község kifi -
zette a cégnek, a szerződés felbon-
tása után viszont szakértői felmé-
rést kellett végeztetni és új műszaki 
tervet készíttetni, egyúttal a fi nan-
szírozási szerződés határidejét is 
meghosszabbítani. Szépvíz polgár-

mestere, Ferencz Tibor azt remélte, 
hogy az idén kiírt új közbeszerzési 
eljárás újabb szerződéskötéssel 
végződik és az útfelújítást foly-
tatni lehet. Noha a nyár folyamán 
három útépítő cég is ajánlatot tett, 
ez nem így történt. A közbeszer-
zési eljárás végén a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő csíkszeredai vállal-
kozást hozták ki nyertesnek, ezt 
az eredményt viszont a második 
helyezett székelyudvarhelyi cég 
megóvta. Ezek után a csíkszeredai 
cég visszalépett, a második helye-
zettől viszont hiába várták határ-
időre az eredeti dokumentumokat, 
hogy nyertesnek hirdessék ki őket, 

mert az iratokat nem küldték el. 
A cégvezető azzal magyarázta a 
helyzetet, hogy az illetékes mun-
katárs koronavírusos lett – tudtuk 
meg a polgármestertől. A hónapok 
óta tartó közbeszerzési eljárás így 
eredménytelenül végződött, a köz-
ség ismét hoppon maradt. Most 
újabb licitet hirdettek, ez viszont 
további késlekedést jelent, ha 
minden jól halad, az útfelújítás 
csak jövő tavasszal kezdődhet el 
– ismertette Ferencz Tibor. A két 
útszakaszon az aszfaltburkolat el-
készítése mellett sáncok, kapubejá-
ratok kialakítására, járdaépítésre is 
szükség van a terv szerint.

Folytatódó bonyodalmak
Konkurenciaharc után visszaléptek a cégek

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Iskolába sem tudják engedni a gye-
rekeket, ha megárad a patak, hiszen 

veszélyes lenne átkelni a rögtönzött 
pallón, ez viszont sok nézeteltérést szül 
a pedagógusokkal, akik jegyzik a hi-
ányzásokat – állítják a közösség tagjai. 
Mint mondták, az is kellemetlen, hogy 
ha kisebb esőzések vannak, már akkor 
is hatalmas a sár a környéken, amely-
ben szinte lehetetlen közlekedni, és 

bármit is tesznek, úgyis sárosan érnek 
át a túloldalra. Az idősek rá sem mer-
nek menni a pallóra, őket gumicsizmát 
húzva a vízen kell átvinni probléma 
esetén. Abban mindenki egyetértett, 
hogy mielőbb új, stabil átkelőre van 
szükség, amelyre már kaptak is ígéretet 
Szentábrahám község vezetőségétől.

Még idén lesz megoldás

Simó Dezső szentábrahámi polgár-
mester kijelentette, az önkormányzat 
kormánypénzekért folyamodott egy 

új híd megépítése érdekében. Ezt jóvá 
is hagyták központilag. Egy betonala-
pokon nyugvó fémszerkezetű átkelő 
megépítését tűzték ki célul, hiszen 
az már nehezen rongálódik meg a 
későbbiekben. Egy ilyen átkelőt meg 
kellett terveztetni, ami meg is történt, 

sőt már kivitelezőt is talált a hivatal 
a munkálatra – sorolta a polgármes-
ter. Rámutatott, egyetlen kérése volt 
a közösség felé az építkezés megkez-
dése előtt: takarítsák össze 
az általuk felhalmozott sze-
metet a környéken. Ez végül 
megtörtént közmunkaként, 
akkorra viszont már az esős 
időjárás miatt nem volt lehe-
tőség a kivitelezésre. A híd-
építést ugyanis befolyásol-
ja, ha nem stabil a vízszint. 
Az elöljáró hangsúlyozta, még 
idén kész lesz az átkelő, hiszen ez 
nekik is érdekük. A kormánytól erre 
a célra kapott pénzt amúgy sem költ-
hetnék másra – jegyezte meg.

Új hídra van szüksége a csekefalvi roma közösségnek – megkapják
• Lényegesen nehezebbé vált mintegy huszonöt csekefal-
vi roma család élete, amióta a tavaszi áradások elmosták a 
közeli patakon átívelő hidat, amelyen át megközelíthették 
a település többi részét. Azóta egy általuk összetákolt át-
kelőt használnak a célra. A község vezetősége ugyanakkor 
már kivitelezőt is talált az új híd megépítésére.

E-hulladék-gyűjtés
Szombaton ismét lesz 
elektromos- és elektronikai-
hulladék-gyűjtés Székely-
udvarhelyen. Az őszi akció 
során kétféleképpen adhatja 
le a lakosság a hulladékot: a 
0800-444800 vagy a 0741-
233257-es telefonszámot 
hívva a megadott címről 
elszállítják a gépeket, vagy a 
szervezők is elviszik azokat 
a négy gyűjtőpont valamelyi-
kéhez. A gyűjtőpontok a C+C 
raktáráruház parkolójában, 
a mozi előtti parkolóban, a 
szombatfalvi kisállomásnál, 
valamint a Tábor-negyedi Ho-
rizont üzlettel szembeni kis 
parkolóban lesznek kialakít-
va. A gyűjtőpontok mindegyi-
kénél használt étolajat is le 
lehet adni.

• RÖVIDEN 

Egyelőre a rozoga átkelőt kell használnia 
a közösségnek, hamarosan új híd épül

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Fülszámozott állatok 
összeírása 

Elkezdődik Gyergyószentmik-
lóson a fülszámozott állatok 
összeírása hétfőn. Ezt törvény 
írja elő, egyelőre nem bünte-
tik ugyan az állattartókat, ha 
elmulasztják a fülszámozást, de 
eleshetnek a támogatásoktól. 
A leltározás során a körzeti 
állatorvosi rendelő munkatársai 
házról házra járnak, és felmérik, 
hogy megvan-e az adott állat 
vagy időközben eladták, illetve 
az egészségi állapotukat is el-
len őrzik. Gyergyószentmiklóson 
viszonylag nagy számban van-
nak állatok a nyilvántartásban, 
de valószínűleg jóval többet 
tartanak, mint ahány a leltárban 
szerepel: 1500–2000 között vál-
tozik a szarvasmarhák száma, 
400–500 kecskét, 300 sertést 
tartanak Gyergyószentmiklóson. 
Főként utóbbi esetében biztosak 
abban, hogy jóval nagyobb 
számban fellelhetők a gazda-
ságokban, ami leginkább akkor 
jelent problémát, ha megjelenik 
a sertéspestis itt is, akár Maros 
megyében. Betegség esetén a 
fülszámmal ellátott állat ellen-
értékével kárpótolja az állam a 
gazdákat, de ha nincs fülszám, 
akkor elkobozzák az állatot és 
meg is büntetik az állattartót – 
ismertette Gáll József állatorvos. 
Az állatösszeírás során szemé-
lyesen felkeresik a gazdákat, 
igyekeznek megfelelő óvatos-
sággal eljárni a koronavírus-fer-
tőzés elkerülése érdekében, de 
megkönnyítené a szakemberek 
munkáját, ha a karanténban 
vagy otthoni elkülönítésben 
tartózkodók a kapukon feltüntet-
nék ezt. (Barabás Orsolya)

• RÖVIDEN 

Évek óta húzódik az útfelújítás. 
Egymást követő akadályok 

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




