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• Tavaly kezdődött, 
idén pedig befeje-
ződik a csíkpálfalvi 
községi utak felújí-
tása, így több mint 5 
kilométernyi utcaré-
szen készül aszfaltré-
teg. Az áremelkedések 
következtében nem a 
költségek növelését 
választották, hanem 
a tervek módosítását, 
csökkentve a nem 
létfontosságú kiadá-
sokat.

KOVÁCS ATTILA

M iután néhány éve korsze-
rűsítették a községen át-
haladó, megyei besorolá-

sú utat, most a községi útszakaszok, 
szűkebb mellékutcák felújításán a 
sor Csíkpálfalván. A község 2017-
ben nyert 1 millió euró értékű vissza 
nem térítendő európai uniós pályá-
zati támogatást az Országos Vidék-
fejlesztési Program (PNDR) kiírásán 
5,3 kilométernyi községi útszakasz 
felújítására. A munkálatokat 2019-

ben szerették volna elkezdeni, de 
az első közbeszerzési eljárás során 
egyetlen ajánlat sem érkezett – tud-
tuk meg Ferencz Csabától. A község 
polgármestere szerint ezt követően, 
mivel az építőipari ár- és bérnöve-
kedések a szükséges kiadások nö-
velésével jártak volna, nem ezt vá-
lasztották, hanem a már elkészült 
kiviteli terveket módosították. Így 
néhány munkálatot, mint például 
a betervezett járdaépítést, illetve 

bizonyos szakaszokon a betonozott 
sáncok kialakítását kihagyták a do-
kumentációból, így a beruházás be-
csült értéke nem növekedett.

Tavaly kezdték a munkát

„Azokon a szakaszokon, ahol ez in-
dokolt volt, mint például a pálfalvi 
kultúrotthon és a templom mellett, 
mivel meredek hegyoldalról folyik le 
a víz, betonozott sáncok készülnek, 

a most kimaradt munkálatokat, a be-
tonozott sáncok és járdák építését ké-
sőbb más támogatásból igyekszünk 
elkészíteni” – érvelt a községvezető, 
aki szerint az útburkolatok elkészí-
tése volt az elsődleges szempont, és 
az esővíz elvezetése mindenütt biz-
tosított lesz. Végül 2019 őszén sike-
rült kivitelezési szerződést kötni egy 
csíkszéki céggel, a község települései 
közül Csíkdelnén, illetve Csomortán 
egy részén befejeződött a tavaly ta-

vasszal elkezdett útfelújítás. Ahogy 
az időjárás lehetővé teszi, Csomortán 
két utcarészén, illetve Pálfal-
ván folytatják a munkát, mert 
idén ősszel a teljes beruhá-
zást be kell fejezni. Többnyi-
re keskeny, 3–4 méter széles 
útfelületeket kell felújítani a 
településeken, van olyan ut-
ca, ahol kevesebb mint 100 méter 
hosszúságú burkolatra van szükség, 
máshol ez eléri a 800 métert is.

Aszfalt lesz a községi utakon
Csíkpálfalván idén végeznek a beruházással   

• Egyelőre a kedvező időjárásra várnak, de húsvét után 
mindenképp hozzálátnak a mikházi Széllyes Sándor 
Csűrszínház székely kapujának és kerítésének tatarozá-
sához. A javításokhoz szükséges pénz ugyanis össze-
gyűlt, kezdődhet a munka.

A N T A L  E R I K A

A laposan le kell tisztítani a kaput, 
majd kijavítani az időközben 

keletkezett hibákat, károsodásokat, 
kicserélni a galambdúc tetején a zsin-
delyt – magyarázta a Székelyhonnak 
Szélyes Ferenc színész, a Mikházi 
Csűrszínházi Egyesület elnöke, aki 
elmondta, a pénz összegyűlt, hús-
vét után szeretné, ha nekifognának 

a munkának. A javításokat 
Lőrincz Antal nyárádkösz-
vényesi faragómester végzi, 
aki annak idején a kaput 
faragta. A székely kapu mel-
lett a kerítésen is külső és 
belső javításokat végeznek. 

Ugyancsak kisebb javításo-
kat terveznek a csűrszínház épületén 
is – fűzte hozzá Szélyes. A mikházi 
származású színész elmondta, tavaly 
a nyárádremetei önkormányzat jó-

voltából kicserélték a tetőt, a nézőte-
ret is lepadolták, idén az ajtókat és a 
lépcsőket szeretnének megjavíttatni, 
egy új öltözőt építtetni, aminek a költ-
ségeit megpályáznák.

Saját előadással készül 
a csűrszínház

A június végén esedékes Csűrszínhá-
zi Napok programja is összeállt, de 
egyelőre nem szeretnék nyilvános-
ságra hozni, hiszen minden a világ-
járvány alakulásától függ – mondta 
Szélyes Ferenc, hozzátéve, hogy akár-
hogy is alakul a helyzet, ha a Csűr-
színházi Napokat a teljes program-
mal nem tudják megszervezni, akkor 
is megtartanak néhány előadást. A 
csűrszínház a Spectrum Színházzal 
és a Maros Művészegyüttessel közö-
sen Székely János Caligula helytartója 
című darabját viszi színre, amit Mik-
házán szeretnének bemutatni június-
ban. A próbákat már elkezdték.

Benyújtható 
lakásigénylések 
Ismét lehet kérvényezni 
Csíkszeredában az Országos 
Lakásügynökség (ANL) által 
épített tömbházak bérlését. 
Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának közleménye 
szerint az igényléshez szük-
séges dossziékat április 6-a 
és 16-a között lehet leadni. 
A lakás igénylőknek három 
kizáró jellegű feltételnek kell 
megfelelniük: 18 és 35 év kö-
zötti életkor, neki és a vele egy 
háztartásban lakóknak nem 
lehetett és nem lehet a tulajdo-
nában lakás, illetve bérlői sem 
lehetnek állami és helyhatósá-
gi tulajdonú lakásnak, továbbá 
csíkszeredai munkahellyel kell 
rendelkezniük. Az igénylők 
pontrendszer alapú várólis-
tára kerülnek, ennek alapján 
juthatnak majd lakáshoz. Az 
iratcsomókat április 6-ától 
16-áig a polgármesteri hivatal 
44-es számú irodájában adhat-
ják le munkanapokon 9 és 13 
óra között. Bővebb információ 
és a szükséges iratok listája a 
városháza honlapján található.

• RÖVIDEN Összegyűlt a pénz, kezdődhet a székely kapu felújítása

Javításokra van szükség 
a székely kapun és a kerítésen is
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