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Az építkezés oroszlánrésze kész
Jövőre akár meg is nyithat a szombatfalvi foglalkoztatóközpont
• Télen szünetel, de 
egyébként jól halad a 
szombatfalvi egykori 
népház kibővítése, 
újjáépítése: a jövőre el-
készülő létesítményben 
idősek számára alakí-
tanak ki nappali foglal-
koztatóközpontot.

K O V Á C S  E S Z T E R

Márciusban fogtak hozzá a 
régi szombatfalvi Népház 
átépítéséhez: a kivitelezés 

a tervezett ütemben zajlott, az épí-
tőcég pedig a téli időszakban élt a 
munkálatok felfüggesztésének lehe-
tőségével, így most a helyszínen nem 
dolgoznak. Ám a kivitelezés orosz-

lánrésze elkészült, tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, a Szé-
kelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtószóvivőjétől. Az 
átépítés során kibővítették az 
alsó szintet a bejárattal és az 
előtérrel, illetve az épület mö-
gött is bővült a tér, valamint 
megépült a teljesen új emeleti 

rész is. Az épületet még a téli idő-
szak előtt befedték, tavasszal majd 
a nyílászárók beszerelésével folyta-
tódik a munka. A szóvivőtől azt is 
megtudtuk, hogy a kivitelezés ideje 
12 hónap, amelybe a jelenlegi felfüg-
gesztett időszak nem tartozik bele.

Orvos is lesz
A gyulafehérvári Központi Fejlesz-
tési Ügynökség Igazgatóságán ta-

valy írták alá azt az európiai uniós, 
vissza nem térítendő támogatásról 
szóló szerződést, amelyből a beru-
házás megvalósul. A kivitelezési 
szerződés értéke 1,7 millió lej, de 
a teljes beruházás összértéke több 
mint 2,2 millió lej: ebből a vissza 
nem térítendő támogatás 2,1 millió 
lej, tehát az európai uniós pályá-
zati összeg a beruházás mintegy 

96 százalékát fedezi. A majdani 
nappali foglalkoztató központ-
ban egy orvos is dolgozik majd, 
aki a kialakított orvosi szobában 
lesz elérhető a foglalkozáson részt 
vevő személyek számára. „A cso-
portos tevékenységek egymással 
párhuzamosan is folyhatnak a ház 
termeiben. A kisebb és a nagyobb 
konferenciateremben pedig előa-

dások tartására is lehetőség nyílik 
majd” – sorolta az illetékes. A mű-
ködtetés kérdése azonban egyelő-
re nem tisztázott, hiszen az csak 
a megfelelő engedélyek kiváltása 
után dől el. Az engedélyeket a pá-
lyázat lezárultát követő hónapban 
kell kiváltania a városháza szoci-
ális igazgatóságának, ezután dől-
nek el a részletek. Egyébként a léte-

sítmény célközönsége elsősorban 
azok az idősek, akik egyedül él-
nek, nem ágyhoz kötöttek, viszont 
ritkán mozdulnak ki a lakásból, 
társaságra, közösségi tevékenység-
re vágynak.

2021-től új rendeltetést kap 
az Orbán Balázs utcában lévő 
szombatfalvi népház
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A decemberi útjavítások során 
azokat az utcákat helyezték 

előnybe, amelyek a legrosszabb 
állapotba kerültek az őszi, 
kora téli esőzések során. 
Mint Len Emil alpolgár-
mester elmondta, ezek 
helyenként már gumicsiz-
mában is járhatatlanok 
voltak, miután a közmű-
vezetékek kiépítése során 

felásták őket. A mostani ja-
vítás nem egy nagymértékű, hosz-
szú évekre időtálló felújítást jelent: 

általában 10 centis, máshol ennél 
vékonyabb kőréteget terítettek és 
hengereltek az útfelületekre, de ez 
is lényeges javulást jelent a korábbi 
állapotokhoz képest. Ilyen javítá-
sok történtek az Alma, Csobothegy, 
Fecske utcákban, de a felszegi ré-
szen az Erdő utcaiak érezhetnek 
lényeges pozitív változást, ahol már 
hosszú ideje sártenger van minden 
esőzés után. A város alszegi része-
inek útjain is dolgoztak: ezek közül 
érdemes kiemelni a Külső utca alsó 
részét, ahol a régi vasúti átkelőtől 
a Régigyár utcáig végig járható lett 
az út. Korábban itt többször mun-
kálatok zajlottak csőtörések miatt, 
nagyon ráfért már a javítás. 

Folytatják a munkát

Jutott még a kőből a piac parkoló-
jába és a Fazakas utcába is példá-
ul – közölte az alpolgármester. A 
mellékgazdaság emberei és gépei 
által végzett útjavítások idénre 
befejeződtek, de jövőre további 
utcákat tennének jobban járható-
vá – mondja Len Emil, hozzátéve, 
hogy a lehetőségek szerint erre a 
célra 2021-ben az ideinél valamivel 
nagyobb összeget szeretne a költ-
ségvetésben elkülöníteni. Egyelőre 
azonban nem látszik, miként fog 
összeállni a jövő évi büdzsé – tette 
hozzá.  Megjegyezte, az idei télen, s 
így a karácsonyi ünnepnapok alatt 

is, kevés munkájuk volt az utak 
karbantartásával. Nem volt szük-
ség a hótoló gép bevetésére, csak a 
minimálisan szükséges előkészüle-

teket kellett elvégezniük a közutak 
csúszásmentesítéséért, azaz mielőtt 
a víz ráfagyott volna az úttestekre, 
ezt sózással akadályozták meg.

Járhatóvá tett gyergyószentmiklósi – sáros – utcák
• Több gyergyószentmiklósi utca állapotán javítottak 
az elmúlt hetekben: év végére sikerült 120 ezer lejre 
törtkövet vásárolnia az önkormányzatnak, ezekkel tün-
tették el az utak mély sebeit.

Több olyan útra került most törtkő, ahol 
korábban gumicsizmával is nehéz volt járni
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