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• Noha jelentős ösz-
szegeket terveztek 
be a költségvetésbe a 
megyei utak javításá-
ra, karbantartására, 
ennek csak egy része 
áll a Hargita megyei 
tanács rendelkezésére. 
A hiányzó pénzt a kor-
mány támogatásaiból 
szeretnék fedezni. A 
megyei önkormányzat 
saját útjavító cége is 
részt kap a munkából.

KOVÁCS ATTILA

A megyei utak nyári karban-
tartására idén 25 millió lejt 
terveztek a költségvetés-

ből, de ennek töredékét biztosítja 
az állami költségvetés, mintegy 7 
millió lejt, ami jelentős csökkenés 

a múlt évhez is – ismertette 
megkeresésünkre Borboly 
Csaba. A Hargita megyei 
önkormányzat elnöke ar-
ra számít, hogy a hiányzó 
pénzt a kormány tartalék-
alapjából, az Országos 
Beruházási Társaságtól 
(CNI), illetve az Újjáépítési 

Alapból (PNRR) lehet majd biz-
tosítani. Várakozásait nemcsak az 
RMDSZ kormányzati szerepvállalá-
sára alapozza, hanem arra is, hogy 
Hargita megye az RMDSZ-re leadott 
szavazatok több mint negyedét ad-

ta – tudtuk meg. Borboly szerint ez 
az év a megyei utak tekintetében 
forráshiányosnak tűnik, a lakosság 
viszont a megyei utak korszerűsíté-
sére vár leginkább.

Saját céggel is dolgoznak

A nyári útkarbantartás részeként 
a kátyúzásra és aszfaltozásra kiírt 
közbeszerzésre április 8-áig jelent-
kezhetnek a cégek, és várhatóan 
május elején kezdődhetnek el a 
munkálatok. A makadámutak ja-
vítására és más útkarbantartási 
munkálatokra április 19-éig vár-
ják az útépítő cégek jelentkezését, 

amennyiben nem lesznek óvások, 
május elején kezdődhetnek a mun-
kálatok – tájékoztatott Borboly. Az 
útfelületek javítása mellett szalag-
korlátokat, jelzőtáblákat szerelnek 
fel, útfestéseket végeznek, útszéli 
sáncokat ásnak, átereszeket takarí-
tanak és újítanak fel, ahol ez szük-
séges, illetve az út menti növényze-
tet kaszálják. Arra a kérdésre nem 
kaptunk választ, hogy melyik út-
szakaszokon milyen beavatkozások 
várhatók, az elnök szerint minden 
megyei útszakaszon lehet számíta-
ni kisebb-nagyobb munkálatokra, 
akár a növényzet kaszálásáról, akár 
kátyúzásról legyen szó. Elmond-

ta viszont, hogy a megyei tanács 
által alintézményként létrehozott 
Har gita Útkezelő Vállalat Csíkszék 
teljes útkarbantartási munkálatait 
fogja elvégezni, valamint kisebb 
feladatokkal bízzák meg, mint pél-
dául az útszéli növényzet kaszálása 
az egész megyében. Borboly reméli, 
hogy a megyei tanács saját cége jól 
mutatkozik be idén, mert nagyok 
irányába az elvárások – azzal a cél-
lal hozták létre, hogy közbeszerzés 
nélkül tudjanak elvégeztetni külön-
böző munkálatokat, illetve sürgős 
beavatkozásokat.

Útjavítás 25 millióból
A pénznek csak egy része van meg, kormánytámogatást várnak

A megyei utakon májusban 
szeretnék elkezdeni a nyári 
karbantartást
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Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
március 22-én 8 és 16 óra 
között szünetel az áramszol-
gáltatás Csíkszentimrén az 
1–77., 401–408., 467–491., 
587–729. házszámok alatt.

Már nem jár 
a síbusz
Megcsappant az érdeklődés 
és a síszezon is a végét járja, 
így ettől a hétvégétől már nem 
közlekedik Csíkszeredából 
a hargitafürdői síbusz. Az 
üdülőtelepre ezentúl szom-
batonként ismét két járat 
indul, vasárnap pedig nem 
indul autóbusz – tájékoztatott 
Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala. A szombati program: 
csíkszeredai indulás 9 órakor 
és 15.30-kor, hargitafürdői 
indulás 9.30-kor és 16 órakor.

A Spectrum Színház 
előadása 
Március 19-én, pénteken este 
7 órától a marosvásárhelyi 
Spectrum Színház bemutatja 
a Bartis Attila hat novel-
lájából Bogdán Zsolt által 
szerkesztett és rendezett 
Amikor... című előadást. 
Bartis Attila karizmatikus író, 
novelláival hozzájárul, hogy 
a történelemből ne nyomtala-
nul essen ki a kommunizmus 
negyven éve, hogy a követke-
ző kérdések ne maradjanak 
válasz nélkül: Mi volt a kom-
munizmus? Mi volt a román 
kommunizmus? Mit jelentett 
a díszmagyar Romániában a 
kommunizmus alatt? Mi volt 
az, hogy Marosvásárhely? 
Az előadás a Maros Művész-
együttes termében tekinthető 
meg. Előzetes helyfoglalás a 
0757-059594-es telefonszá-
mon lehetséges, a jegyek a 
helyszínen válthatók ki.

• RÖVIDEN 
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A Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjának (PNDL) pályázati támo-

gatásával, illetve más kormánytámo-
gatást felhasználva építettek 
új polgármesteri hivatalt – 
fejtette ki lapunknak Bokor 
Botond fenyédi községve-
zető. Mint mondta, jelenleg 
egy meglehetősen szűkös és 
funkcionalitás szempont-
jából sem teljesen megfe-

lelő – a hatvanas években 
kultúrotthonnak szánt – épületben 
van az intézmény, ezért is döntöttek 

a beruházás mellett, amely a lakosok 
és a dolgozók érdekeit is szolgálja. A 
tisztségviselő arra is kitért, hogy teljes 
egészében külső forrásokat felhasz-
nálva dolgoztak, hogy a helyi büdzsét 
másra hasznosíthassák.

Mindenkinek kényelmesebb

Az új, 2,5 millió lej értékű, rusztikus 
kinézetű létesítményt a jelenlegi szék-
hely udvarán építették fel, a tavaly 
tavasszal elkezdődött munkálatok 
pedig mostanra befejeződtek. A más-
fél szintes épületben tágas váróterem 
és tizenkét iroda, valamint korszerű 
tanácsterem és mellékhelyiségek ta-
lálhatók. A munkálatok során a moz-

gássérültek igényeire, illetve arra is 
fi gyeltek, hogy ne csak funkcionalitás 
szempontjából legyen jobb az új szék-
hely, de illeszkedjen a faluképbe is.

Hamarosan beköltöznek

Jelenleg az új épület bebútorozása 
zajlik, ami remélhetőleg egy hónapon 
belül befejeződik. „Utána már csak 
egy nagytakarításra van szükség, így 
reméljük, hogy áprilisban átköltözhe-
tünk” – fogalmazott Bokor Botond. 
Rámutatott, a költözésnél is arra fog-

nak törekedni, hogy ebből a lehető 
legkevesebbet érezzenek a lakosok, 
vagyis hogy folyamatosan ki tudják 
szolgálni őket. Közölte továbbá, hogy 
egy másik projekt részeként az udvar 
felújítását is tervezik: elbontják a régi, 
leromlott állapotban lévő épületeket, 
valamint parkosítják a helyszínt. Az 

elképzelés szerint ez is meg fog való-
sulni idén, jelenleg az anyagi források 
előteremtésén dolgoznak. A jelenleg 
használt székhelyükkel kapcsolatban 
kifejtette, azt mindenképp közösségi, 
kulturális célokra szeretnék használ-
ni a továbbiakban, de erről a későbbi-
ekben dönt az önkormányzat.

Új polgármesteri hivatal épült Fenyéden
• Mintegy 2,5 millió lejből építettek új, a jelenlegi székhelynél tágasabb polgár-
mesteri hivatalt Fenyéden, a cél pedig az volt, hogy minél jobb körülmények között 
szolgálhassák ki a lakosságot. Jelenleg az új székhely berendezése zajlik, egy hónap 
múlva már birtokba is vehetik az intézmény dolgozói.

Áprilisban már az új székhelyen fogadnák az embereket
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