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Aszfaltoztak, hidakat építettek
A végéhez közelednek a felújítási munkálatok Máréfalván
• Új hidak épültek, 
ugyanakkor a meglé-
vők korszerűsítését is 
elvégezték Máréfal-
ván, így már csak 
néhány utca leaszfal-
tozása maradt hátra. 
Mindemellett járda-
építésre is készül az 
önkormányzat.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z Európai Unió Vidéki Be-
ruházások Ügynökségénél 
(AFIR), illetve az Országos 

Vidékfejlesztési Programban (PNDL) 
pályázott sikeresen a máréfalvi ön-
kormányzat 4,37 millió, illetve 5 mil-
lió lejért új hidak építése és a régiek 
közül néhány felújítása, valamint az 
utcák modernizálása érdekében.

Csak néhány utca maradt el

A betervezett aszfaltozások 85 száza-
léka megvalósult a két projekt része-
ként, már csak hat kisebb utcát kell 

korszerűsíteni – jelezte lapunknak 
Kovács Imre máréfalvi polgármester. 
Rámutatott, a hátramaradt utcák né-
melyikében vízhálózati bővítés van 
tervben, de továbbra sem tudni biz-
tosra, hogy a szolgáltató, mikor tudja 
elvégezni a pályázati pénzből megva-
lósuló munkát, így az a döntés szüle-
tett, hogy nem várnak tovább az asz-
faltozással. „Ez év végéig van időnk 
elvégezni a felújításokat a pályázat-
ban megszabott határidő szerint, 
ezért döntöttünk a cselekvés mellett. 

Nem akarunk pénz nélkül maradni. 
Ha a későbbiekben fel is kell törni az 
aszfaltot az új vezetékek földbe helye-
zéséért, akkor kérni fogjuk, hogy az 
út szélén végezzék azt, hogy minél 
kevesebb kár keletkezzen. Persze 
nem az utcák teljes hosszában lesz-
nek ilyen gondok, csupán egy-egy 
kisebb részen. Kérni fogjuk a szolgál-
tatót, hogy most már csak az általunk 
elvégzett munka garanciális idejének 
lejárta után törjék fel az utat” – fogal-
mazott az elöljáró. Arról is beszélt, 

hogy a felújítások részeként megerő-
sítettek, illetve újjáépítettek egy hidat 
a Telekság patak felett és kettőt a Fe-
nyéd patakon. Még egy gyalogátkelő 
is épült utóbbi patakon átvezetve. 
Ezenkívül két új hidat is építettek a 
Medvenyelv patak mentén.

Járdát építenek

Kovács Imre kérdésünkre elmondta, 
hogy településük nyolcvan száza-
lékán már van járda legalább a főút 

egyik oldalán, de a fennmaradó ré-
szen is szeretnének hasonló beruhá-
zást végezni. Ennek érdekében 
már el is készült a tervek jó 
része, remélik, hogy ősszel 
meghirdethetik a közbeszer-
zési eljárást a legmegfelelőbb 
kivitelezési cég megtalálása 
érdekében. Egy 850 ezer lej 
értékű projektről van szó, 
amelyet saját forrásból, illetve 
Hargita Megye Tanácsának támo-
gatásával valósítanak meg.

Összesen hat hidat építettek újjá, illetve 
korszerűsítettek Máréfalván
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GERGELY IMRE

Egy hónapja mutatkozott be az el-
sősorban gyergyószéki cégeket 

összefogó Arbor Vállalkozók Szövet-
ségének új vezetője, amikor számos 
elképzelését ismertette. Az azóta eltelt 
hetek alatt több kézzelfogható ered-
ményt elértek. Barabás Csaba, az Ar-
bor elnöke három olyan szolgáltatást 
emelt ki, amelyek mindenképpen 
hasznukra válnak a vállalkozások-
nak. A legújabb, amely most, július 
26-ától vált elérhetővé, az arbor.ro 
weboldalon hozzáférhető közbeszer-
zés-fi gyelő. Itt a Hargita megyével 
kapcsolatos közbeszerzéseket gyűj-
tik össze. Olyanokat, amelyeket az 

itt működő önkormányzatok vagy 
egyéb intézmények hirdetnek meg, 
és olyanokat is, amelyeket országos 
állami vállalatok indítanak, de a me-
gyében fognak megvalósulni. Például 
az áramszolgáltató vállalat is számos 
Hargita megyei munkálathoz keres 
kivitelezőket. Céljuk, hogy egy helyen 
legyenek hozzáférhetők azok a kisebb 
értékű direkt beszerzések, amelyeket 
közbeszerzés nélkül végezhetnek, 
például tűzifát vásárolnak, kisebb 
szolgáltatásokat rendelnek meg az ön-
kormányzatok és más intézmények. A 
listát naponta frissítik és bővítik.

Hasznos információk

„A meghirdetett közbeszerzések 
ugyan mindenki számára hozzá-

férhetők, megtalálhatók az ezeket 
tartalmazó SEAP felületen, de az 
ottani hatalmas mennyiségű adat 
között nem mindenkinek könnyű 
megtalálni azokat, amelyek az ő 
cégének fontosak lennének. Egy 
kisebb vállalkozásnak nincs is arra 
lehetősége, hogy egy erre szako-
sodott személyt alkalmazzon. Itt 
viszont egy helyen találhatja meg 
azokat a lehetőségeket, amelyek a 
megyében hozzáférhetők, és ezzel 
elérhetjük, hogy ne csak a »jól érte-
sültek« induljanak a közbeszerzése-
ken” – mutatott rá Barabás Csaba. 

Ehhez hasonló információs fe-
lület a szövetség weboldalán a pá-
lyázati fi gyelő, amely a romániai, 
magyarországi és uniós pályázati 
kiírásokat listázza, és az ingatlanfi -
gyelő is, ahol gyergyószéki kiadó 
vagy eladó épületek, telkek, gyár-
épületek, üzlethelyiségek találhatók 
meg az érdeklődők számára. 

Figyelnek a fiatalokra is

Az elmúlt hónapban lefektették 
annak az együttműködésnek az 
alapjait, melynek során a Caritas 

által felkarolt hátrányos helyzetű 
(szegény családból származó vagy 
árva) fi ataloknak segítenek munkát 
találni. Az Arbor már előzetesen jel-
zi azt is, hogy milyen képzettségű 
szakemberekre lenne szüksége a 
piacnak. Múlt héten a Batthyány Ig-
nác Szakkollégium frissen végzett 
pincér szakos diákjait tájékoztatták 
arról, hogy melyik vendéglátóipari 
egység várja őket. Ezt a kezdemé-
nyezést a későbbiekben is folytatni 

szeretnék, az lenne a cél, hogy a 
végzősök úgy kerüljenek ki az isko-
lákból, hogy pontosan tudják, hol 
találhatnak képzettségüknek meg-
felelő munkát. 

Az Arbor vezetői nemrégiben 
részt vettek egy közös egyeztetésen 
a három székelyföldi megye 
vállalkozásait tömörítő 
szervezetekkel, illetve a 
megyék vezetőivel. Ennek 
is jelentős eredményei vár-
hatók, míg a gyergyószent-
miklósi városházával való 
egyeztetés során azt az 
ígéretet kapták, hogy a soron 
következő fejlesztésekről időben tá-
jékoztatást kapnak majd a vállalko-
zók, hogy a közbeszerzésekre meg-
felelően felkészülhessenek, akár 
többen összefogva ők végezhessék 
ezeket a munkálatokat – összegzett 
Barabás Csaba.

Figyelnek a piaci igényekre, így segítik a vállalkozókat
• Igyekeznek megkönnyíteni a gazdasági élet 
szereplői számára a hasznos információkhoz való 
hozzáférést, továbbá a munkaadók és munkavál-
lalók esélyeit is javítanák a piacra jutásban. Az 
elmúlt egy hónapban már számos új kezdeménye-
zést indított az Arbor Vállalkozók Szövetsége.

Az Arbor elnöke, Barabás Csaba
több megvalósításról is beszámolt
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