
Kilencven százalékban újraföd-
ték Csíkcsicsóban a multifunk-
cionális szerepet ellátó polgár-
mesteri hivatal és kultúrotthon 
épületét. A tetőszerkezet és a 
héjazat cseréjét követően az 
épület belső felújítását tervezi 
a helyi önkormányzat.
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Végéhez közeledik a Csík
csicsói Polgármesteri Hi
vatalnak és a helyi kultúr

háznak otthont adó épület újrafö
dése. A közel negyvenéves épület 
egyes részeinek bádoglemezes 
födése, valamint a tetőszerkezet 
gerendáinak korhadása tette in
dokolttá a közösségi épület újra
födését. 

„Ezeket a munkálatokat nem 
lehetett önerőből fedezni, a mi 
részünk mellett a kulturális mi
nisztérium támogatta a felújítási 
munkálatokat kétszázezer lejjel, 
valamint Hargita Megye Tanácsa 
is besegített több mint százezer 
lejjel” – számolt be lapunknak 
Balló József, Csíkcsicsó polgár

mestere. „Prioritás volt az épület 
újrafödése még a tél beállta előtt, 
ugyanis a belső felújításokkal 
rossz idő esetén is tudunk majd 
haladni. A födéssel nagyon jól ha
ladnak a kivitelezők, reményeink 
szerint másfél héten belül befeje
ződnek az ezek a munkálatok” – 
közölte az elöljáró. 

Megtörtént a fedélszék kor
hadt gerendáinak a cseréje, az új 
lécezet és a cserepek is felkerül
tek a helyükre. „Hátravan még 
az ereszkazetta, illetve az esővíz
csatornák felhelyezése, valamint 
azok a belső munkálatok, amelyek 
a régebbi beázások nyomait hiva
tottak eltüntetni” – részletezte 
Balló. A megrongálódott tetőn a 
pléhlemezek a fagy miatt gyakran 
deformálódtak, ezért többször 
beázott az épület. Eszközöltek 
ugyan kisebb javításokat, ez még
sem volt elegendő a régi épület 
problémáinak kiküszöböléseire. 
A sárgásra salétromosodott vako
lat festése értelmetlen volt, így az 
épület felújítását mindenképpen 
a tetőszerkezet cseréjével kellett 
kezdeni. 
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Kész lett A hideg beálltA előtt A tető

Új „sapkában” a csicsói 
kultúrház

ÚjAbb Kísérlet A fűtésgondoK megoldásárA

Válságköltségvetést javasolnak 
Balánbányának

Kormánypénzből jAvítjáK A 123-As jelzésű Községi Út egy szAKAszát

Aszfaltozó gépsor Csíkrákoson

A balánbányai Havasi Gyopár 
óvodába összehívott találkozón 
borboly Csaba, hargita megye 
Tanácsának elnöke átiratot 
nyújtott át mihai mereş pol-
gármesternek, amelyben az ön-
kormányzat költségvetésének 
adatait kérte be átvizsgálásra, 
hogy a megyei önkormányzat 
szakemberei javaslatokat tud-
janak tenni a költségtételek 
átcsoportosítására, és hogy 
mi nél hamarabb megtalálják 
a fűtésszámlák fedezéséhez 
szükséges pénzügyi keret biz-
tosításának lehetőségét. A 
négy érintett tanintézmény kö-
zül kettőben mától újraindulhat 
a távhőszolgáltatás.

HN-információ

A helyi polgármesterrel, ta
nácsosokkal, illetve az 
érintett tanintézetek ve

zetőivel egyeztetett Balánbányán 
Borboly Csaba megyeitanácsel
nök az oktatási intézmények fű
tésgondjairól.

– Balánbánya az egyedüli te
lepülés Hargita megyében, ahol 

a helyi önkormányzat nem biz
tosította a fűtéshez szükséges 
összeget. Mivel a megyei tanács 
alapjai ból a múltban kiutalt össze
geket sem célirányosan költötte el 
a polgármesteri hivatal, meg kell 
vizsgálnunk, hogyan gazdálkod

nak a forrásokkal. Törvénytelen 
módon nem fizették ki a szám
lákat, és ugyanígy törvénytelen 
a költségvetés összeállítása is. A 
balánbányai helyzet tűrhetetlen, 
minél hamarabb megoldást kell 
találni a problémára, hiszen min
den nap késlekedés hátráltatja a 
gyerekek képzését – jelentette ki 
Borboly.

Ugyanakkor Hargita Megye 
Tanácsa átiratban fordult a pre
fektusi hivatalhoz is, jelezve, a 
prefektus kötelessége kivizsgálni 
a helyzetet a megyei pénzügyi hi
vatal közreműködésével. Borboly 
szerint emellett tárgyalásokat 
folytatnak a Hargita Gáz szolgál
tatóval, azonban a helyi polgár
mesteri hivatal pozitív hozzáállá
sa nélkül nem tudják megoldani a 
helyzetet.

Az elnök javaslatára a jelen 
lévő iskolaigazgatók azt a meg
oldást terjesztették elő, hogy ha 
meg tudják szervezni a fűtést az 
érintett négyből két épületben, 
akkor összevonással és váltásban 
való tanítással átmenetileg megol
danák a helyzetet. Így akár a vaká
ció végeztével, hétfőtől elkezdőd
hetne az oktatás.

– Válságköltségvetést fognak 
javasolni a helyi tanácsnak, ame
lyet úgy dolgozunk ki, hogy a 
mozdítható összegeket az oktatá
si intézmények fűtésszámláinak a 
fedezésére fordítsák a tél hátralévő 
hónapjaiban – mondta Borboly. 
Megjegyezte, a gyerekek oktatása 
érdekében kérik az önkormány
zat költségvetésének adatait, nem 
szeretnék más területen befolyá
solni azt, de felháborítónak tartja, 
hogy például a tanácsosi illetéket 
– amely akár többhavi óvodai fű
tésszámlát is fedezne – rendsze
resen folyósították, míg az óvoda 
fűtésszámláját nem fizették ki. Megszépülő kultúrház. A födés után a belső munkálatok következnek fotó: tamás attila

Egyeztetés a balánbányai óvodában. Van esély az oktatás újbóli beindulására

Balánbánya az egye-
düli település Hargi-
ta megyében, ahol a 
helyi önkormányzat 
nem biztosította a fű-
tésszámlák fedezésé-
hez szükséges összeget. 
Mi vel a megyei önkor-
mányzat alapjaiból a 
múltban kiutalt ösz-
szegeket sem célirá-
nyosan költötte el a 
polgármesteri hivatal, 
meg kell vizsgálni, ho-
gyan gazdálkodnak a 
forrásokkal.

Új aszfaltburkolat került az 
egyik csíkrákosi útszakaszra. 
A dC 123-as községi út újra-
kövezése, illetve aszfaltozása 
kormánypénzből valósult meg. 
A helybéliek elmondása sze-
rint az említett utca lakói már 
több éve várják a szakasz asz-
faltozását.
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Vége a sárnak! – fogadott 
Csíkrákoson egy, az asz
faltozási munkálatokat fi

gyelő lakos. – Menjenek Rákosra, 
ha valamit látni akarnak, éppen 

aszfaltozzák a községházától a 
vasúti sorompó felé vezető utat 
– igazított útba egy madéfalvi 
atyafi. Igaza lett, éppen dolgoz
tak a munkagépek, az utcaszer 
lakói a kapukban állva figyelték 
a számukra nagy eseményt. „Az 
említett utca 2005ben nyerte el 
a községi átminősítést, a szakasz 
összeköt bennünket Madéfalva 
községgel. A 2004es adminiszt
ratív különválás óta nem szakadt 
meg közöttünk a kapcsolat, nem
csak a nagy infrastrukturális fej
lesztésekben tudunk együttmű
ködni, hanem a kisebbekben is, 
mint például az aszfaltozás alatt 

álló szakasz. Ez a mezőgazdasági 
járművek elterelését is szolgálja 
a főútról, ugyanakkor a turiz
mus céljából is fontos, hiszen a 
Hargitahegység megközelítése 
is innen lehetséges. Kiemelném, 
hogy van egy fürdőtelepünk is, 
amelyet kizárólag innen lehet 
megközelíteni” – értékelte Csá
szár Attila, a település polgár
mestere a felújítás fontosságát. 
A munkálat kormánypénzből 
valósult meg. A jövőben feltehe
tően az aszfaltszőnyeget sikerül 
a vasúti átjárón túl is eljuttatni, 
legalábbis ebben reménykednek a 
helyi elöljárók. 


