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• A többfunkciós 
sportcsarnokban nem-
sokára minden a helyé-
re kerül, és ősztől már 
a diákok is birtokba 
vehetik a Csíkszentsi-
monban épült létesít-
ményt. A külső terep-
rendezés folyamatban 
van, a közművesítés 
biztosítása a község 
feladata, a július végi 
határidőre ez is elké-
szül – tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

 

A tavaly tavasszal elkezdett 
építkezésből már csak apró 
részletek vannak hátra, a 

szerkezetépítés, majd az előregyár-
tott panelekből készülő oldalfalak, 
a tető, az ablakok elkészítése után 
idén a belső munkálatokat, sze-
reléseket, burkolatok kialakítását 
végezte a kivitelezéssel megbízott 
cég. A típusterv alapján készült 
csarnok egy 180 ülőhelyet biztosító 
lelátóval rendelkezik, amelyet női 
és férfi mosdóval is elláttak. A spor-

tolók illetve játékvezetők számára 
öltözőket, mosdót, elsősegélyszobát 
alakítottak ki, és egy sportraktár is 
helyet kapott az épületben. Kozma 
István szentsimoni polgármester 
úgy látja, a benti munkálatokkal 
egy hét alatt végez a kivitelező, 
ezzel párhuzamosan a külső terep-
rendezés is elkezdődött, amelyet 

megnehezített az esős időjárás. A 
községi kultúrotthon udvarára fel-
épített csarnok mellett parkolót ala-
kítanak ki, rendezik a zöldövezetet.

Kétszeresére nőtt az érték

A helyi önkormányzat feladata a 
közművesítés, a víz- és villanyháló-

zathoz való csatlakoztatás. Földgáz 
még nincs a községben, ezért az új 
létesítmény fűtését egyelőre fáska-
zánnal biztosítják, a szennyvízhá-

lózat hiányában pedig, amelynek 
kiépítése ezután történik, a szenny-
vizet egy szippantható tartályba 
vezetik ki. Az elöljáró szerint az 
eredeti ütemterv tartható, július 
végéig befejezhető az építkezés 
és a közművesítés is, ezt követi az 
átadás-átvétel folyamata. „Ahogy 
korábban is gondoltuk, szeptem-
bertől a gyerekek is birtokba vehe-
tik a sportcsarnokot” – biztosított 
a polgármester. A beruházás költ-
ségei, amelyeket teljes mértékben 
az Országos Beruházási Társaság 
(CNI) biztosít, az elmúlt évek 
során gyakorlatilag a becs-
lések kétszeresére emelked-
tek. Így 2017-ben az akkori 
árak szerint a költségeket 
4,7 millió lejre becsülték, 
viszont az építőipari áremel-
kedések miatt egy évvel később 
már túl kevésnek bizonyult az ösz-
szeg, nem is volt jelentkező két köz-
beszerzési eljárásra. 2019-ben jó-
váhagyták a költségnövelést, és az 
áfástól 7,7 millió lejre emelt összeg 
már kedvezőbb volt, végül még-
is 9,2 millióba kerül a csarnok. A 
községbeli diákok testnevelésórá-
inak megtartása mellett a játéktér 
kézilabdázásra, kosárlabdázásra, 
teremlabdarúgásra is alkalmas, 
helyet kapnak ott az asztalitenisze-
zők, illetve csoportos alakformáló 
tornára, valamint sport- és kultu-
rális rendezvények befogadására is 
lehetőség lesz a tervek szerint.

Nemsokára befejezik a munkát 
az építők a sportcsarnoknál
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Ismét vita alakult ki a sportpályá-
zatokkal kapcsolatban az ülésen, 

végül a tanácsosok többsége úgy 
döntött, hogy az előterjesztésnek 
megfelelően ismét az elbíráló bizott-
ság asztalára kerül a tervezet, hogy 

tisztázhassák a felmerült 
hibákat. Döntöttek arról is, 
hogy a köztéri emlékmű-
vek elhelyezését vélemé-
nyező bizottság alakuljon, 
amelynek tagjai között 
képviselők, a hivatal mun-
katársai, illetve művészek 
és művészettörténészek 

lesznek. A város ugyanakkor 
csatlakozott a Hargita Közösségi Fej-
lesztési Társuláshoz, amely a turiz-
mus fejlesztésére biztosíthat fi nan-
szírozási lehetőséget. Közel 400 ezer 
lejt fordíthat az önkormányzat – a 
vízdíjakból fejlesztésre elkülönített 

összegből – a vízhálózat modernizá-
lására, amiből egyebek mellett meg-
hibásodásokat jelző berendezéseket, 
pumpákat fognak vásárolni.

Többet kell fizetni

Jakab Levente, a szemétszolgáltató 
RDE Hargita Kft. képviselője ki-
fejtette, kénytelenek megemelni a 
szemét elszállítási és tárolási díját, 
mivel a kirótt adók és a minimál-
bérek növekedése miatt már így 
is jelentős pluszköltséggel kellett 
számolnia a vállalatnak. A plusz-
terhet a szelektív hulladékgyűjtés-
sel igyekeznek mérsékelni: noha 
jelenleg is folyamatban vannak az 
ebbéli fejlesztéseik, még mindig 
nem haladnak megfelelő mérték-
ben az elképzeléseik. Magánsze-
mélyek esetében 9,87 lejről 11,45 
lejre emelkedett a havi szemétdíj 
(személyenként), míg a vállalko-
zóknak 115,11 lej helyett 131,3 lejt 
kell fizetniük köbméterenként.

Kevesebb útvonal lesz

Új közbeszerzést hirdetnek a székely-
udvarhelyi tömegközlekedés biztosí-
tása érdekében, hiszen augusztus 
végén le fog járni a szerződés a je-
lenlegi vállalkozóval – hangzott el 
az ülésen. A probléma az, hogy ezt 
már harmadjára teszik meg, hiszen 
eddig nem voltak jelentkezők, így 
módosítani kell a feltételeken. A lé-
nyeg, hogy kivennék a Szombatfal-
va és Kadicsfalva között közlekedő 
járatot, hátha így nagyobb érdek-
lődést váltana ki az ajánlatuk. Az 
RMDSZ-frakció ezzel nem tud egyet-
érteni, szerintük visszafejlődésről 
van szó, mivel így nehezebben jut-

nának ki a lakosok a Szejkefürdőre 
(jelenleg az Ugron-kápolnáig közle-
kedik a busz). Azt is javasolták, hogy 
péntekenként tegyék ingyenessé a 
járatokat, népszerűsítve ezáltal a 
tömegközlekedést. Bár a többségben 
lévő frakció, a Szabad Emberek Párt-
ja (POL) is támogatta az utóbbi ötle-
tet, ezt szerintük jelenleg nem lehet 
beiktatni a közbeszerzési eljárás fel-
tételei közé, mert a megvalósításhoz 
anyagi támogatásra van szükség a 
város részéről, amivel nem számol-
tak év elején. Jelenleg nincs elég idő 
a számítások elvégzéséhez, hiszen 
félő, hogy ha nem lesz jelentkező a 
közbeszerzési eljáráson, akkor meg-
szűnik a közszállítás. Ettől függet-

lenül egy szerződésmódosítással a 
későbbiekben lehet orvosolni a hely-
zetet – mondták. Végül az eredeti 
elképzelést fogadták el.

Több fontos kérdésben döntöttek – emelkedett a szemétdíj
• Megdrágult a szemételszállítás és kevesebb járattal 
biztosítanák a városi tömegközlekedést – derült ki a szé-
kelyudvarhelyi önkormányzati képviselők soros ülésén. 
Mindemellett a Cekend-tetőről lezúduló esővíz miatti 
máréfalvi áradásokról is szó esett a különfélékben.

Vízelvezetési gondok 

Az ülésen felszólalt Kovács Imre 
máréfalvi polgármester, aki 
jelezte, hogy nagyobb esőzések 
idején kiönt a Medvenyelv patak, 
elárasztva több háztartást is. 
Szerinte a probléma oka, hogy a 
Cekend-tetői szeméttározóhoz 
vezető út mentén túl mély a 
sánc, az ott összegyűlő víz pedig 
egyenesen az említett patakba 
folyik, áradást eredményez-
ve. Megoldásként javasolta, 
hogy a sáncban összegyűlő víz 
huszonöt százalékát vezessék 
ki a bethlenfalvi közbirtokosság 
legelőire, hiszen ott eloszlana, 
és nem okozna kárt senkinek. 
Ezzel nem értett egyet Gálfi 
Árpád polgármester, aki úgy 
véli, a víznek a sáncban a helye, 
hogy onnan a patakba, majd a 
Nagy-Küküllőbe jusson. Szerinte 
sáncokkal, támfalakkal kellene 
védekezni az áradás ellen.

Érvek és ellenérvek ütköztek
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Megépült a községi sportcsarnok
Csíkszentsimonban korszerű létesítményt lehet majd használni




