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• Elkezdődött Ká-
szonban az új óvoda 
és napközi otthon épí-
tése, amire több éve 
készül a község veze-
tése. Noha a kivitele-
zési szerződést tavaly 
aláírták, az építőanya-
gok azóta történt 
jelentős drágulása 
újabb bizonytalansá-
got jelent számukra, 
mivel további költség-
növelést eredményez.

KOVÁCS ATTILA

N égy éve, hogy Kászon köz-
ség támogatást nyert egy 
óvoda és napközi otthon 

építésére Kászonaltízen a Helyi 
Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) részéről, mivel a jelenleg 
óvodának használt épület állapo-
ta, ahol korábban iskolai tanmű-
helyek voltak, messze elmarad 
a követelményektől. Azóta négy 
közbeszerzési eljárást is kiírtak a 
beruházás műszaki terveinek el-
készítésére és a kivitelezésre, de 
tavaly őszig nem volt jelentkező 
ezekre. Akkor egy székelyudvar-
helyi cég ajánlatát fogadták el, és 

írták alá a szerződést – tudtuk meg 
András Zoltántól. A polgármester 
szerint az azóta eltelt időszakban 
a tervek elkészítése és a szükséges 
hatósági engedélyek beszerzése 
történt meg, a hét elején pedig 
munkához is látott a cég. Az áfás-
tól 3 millió lejbe kerülő építkezést 
jövő évben szeretnék befejezni, 
ám ezt további előre nem látott 
akadályok nehezíthetik.

Elszaladtak az anyagárak

András Zoltán emlékeztetett, hogy 
tavaly ősz óta, amikor a szerző-
dést aláírták, az építkezési anya-
gok piaci ára olyan mértékben 
emelkedett, amelyet nem lehetett 
előre látni, ez pedig a kivitele-
ző minden jó szándéka ellenére 
költségnövelést tesz szükségessé. 
Ennek hiányában viszont leáll-

hat a munka. Nem egyedi eset-
ről, hanem sok beruházást érintő 
problémáról van szó – hívta fel 
a figyelmet a polgármester, aki 
szerint a közberuházások esetén 
a kormánynak garanciát kelle-
ne vállalnia ezekre, vagy pénzt 
elkülönítenie az áremelkedések 

miatt szükséges kiegészítésekre, 
ha nem tudja garantálni az árak 
stabilitását a közberuházásoknál. 
Enélkül országszerte problémák 
lesznek – vetítette előre. „Mi már 
voltunk abban a helyzetben ko-
rábban, hogy a cég csődbe ment 
ilyen problémák miatt, és leállt a 
munka” – érzékeltette a helyzetet. 
A most elkezdett építkezés költsé-
geit már korábban is ki kellett egé-
szítenie a községnek.

Korszerűsödő tanintézetek

Az új óvoda és napközi otthon a 
mostani óvoda szomszédságában 
készül, ezt követően a régi épületet 
lebontják. A három óvodai csoport 
számára külön termeket bizto-
sító épületben mosdók, öltözők, 
konyha, ebédlő is helyet kap, és 
korszerű napelemes, illetve 
napkollektoros rendszert is 
felszerelnek a tetőre. Tavaly 
kezdődött el a kászonfeltízi 
iskola korszerűsítése is a 
Helyi Fejlesztések Országos 
Programja támogatásával, 
amely a terveknek megfelelően ha-
lad, ugyanakkor a kászonjakabfalvi 
iskola és óvoda épületének felújítá-
sát önerőből kezdték el. A munka 
60 százaléka elkészült, a magyar 
kormány óvodafejlesztési program-
jától további segítséget kaptak, a 
hazai jogrendszer viszont még nem 
adott lehetőséget a támogatási szer-
ződés megkötésére – jelezte a furcsa 
helyzetet András Zoltán, aki szerint 
keresik a megoldást.

Elkezdték a földmunkákat 
az új óvoda és napközi otthon 
építésénél
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T árgyalóasztalhoz ültek ezen 
a héten Hargita Megye Taná-

csának kezdeményezésére Felső-
boldogfalva, Székelyudvarhely és 
Homoródszentmárton vezetői, akik 
megegyeztek abban, hogy közösen 
kellene újjáépíteniük a 27-es községi 
út Székelyudvarhely és Gyepes kö-
zötti szakaszát – a többi rész már le 
van aszfaltozva. A projekt fi nanszí-
rozása érdekében pályázni szeret-
nének, ugyanakkor a megyei tanács 
beígért támogatására is számítanak.

Tisztázni kell a tulajdonjogokat

Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Pol-
gármesteri Hivatalának szóvivője 

megerősítette, hogy a város támo-
gatja a közös kezdeményezést, hi-
szen fontosnak tartják, hogy újabb 
utat nyissanak meg a vidéki telepü-
lések irányába. Mint mondta, jelen-
leg az a feladatuk, hogy tisztázzák 
az utat érintő telkek tulajdonjogát 
Székelyudvarhely adminisztratív te-
rületén. Fontos ugyanis, hogy az út a 
helyi önkormányzat ügykezelésébe 
kerüljön, hiszen csak ezután lehet 
összeállítani a szükséges dokumen-
tumokat a pályázáshoz.

Hasonló helyzetben van a fel-
sőboldogfalvi önkormányzat is 
– tudtuk meg Zsombori Levente 

polgármestertől –, az út hozzájuk 
tartozó 2,2 kilométeres része ugyan-
is a patakfalvi közbirtokosság tulaj-
donában van. Ez esetben is hasonló 
munka vár a község vezetőségére, 
amit záros határidőn belül el sze-
retnének végezni. A tisztségviselő 

hangsúlyozta, számukra nem pri-
oritás az út rendbetétele, hiszen a 
falvakban sürgősebb beavatkozá-
sokra van szükség, de attól még se-
gíteni szeretnének. Úgy véli, hogy 
ki kell használni minden lehetősé-
get a fejlesztésre.

Sikertelen pályázat

Jakab Attila homoródszentmártoni 
polgármester rámutatott, ők már 
elkészítették a pályázáshoz szük-
séges dokumentumokat a hozzájuk 
tartozó 5,7 kilométeres részre. Sőt 
korábban szerettek volna külső 
forrást bevonni, de nem jártak si-
kerrel. A tisztségviselő reméli, 
hogy közösen pályázva 
több szerencséjük lesz. 
Hangsúlyozta, község-
szinten ugyan vannak 
utak, amelyeket fonto-
sabb volna rendbe hozni, 
de ez is egy lényeges sza-
kasz, hiszen megkönnyíti 
a homoródremeteiek és a 
gyepesiek mindennapjait. „Ez egy 
előnyös lehetőség, amit ki kell 
használni” – fogalmazott Jakab. 
Mi is végigjártuk az említett útsza-
kaszt, ahol inkább terepjáróval, 
traktorral vagy szekérrel érdemes 
közlekedni jelenleg. Találkoztunk 
helyiekkel is, akik nagyon fontos-
nak tartották a beruházást, hiszen 
így könnyebben beutazhatnak a 
városba.

Az út újjáépítését tervezik Székelyudvarhely és Gyepes között
• Közösen pályázna Székelyudvarhely, Felsőboldog-
falva és Homoródszentmárton a 27-es jelzésű községi 
út Gyepes és Székelyudvarhely közötti szakaszának 
újjáépítése érdekében. A jelenleg csak terepjáróval 
járható rész fejlesztése előtt a területek tulajdonjogát 
kell tisztázni.

Jelenleg csak terepjáróval járható 
az útszakasz
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Óvodaépítés bizonytalanságokkal
Az építkezési anyagok drágulása sok beruházást akadályozhat




