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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A település főbb részein épí-
tik ki a szennyvízhálózat 
gerincvezetékét, az Új, a Te-

mető, a Kicsi, a Balázsok és a Külső 
utcákban, valamint Tófalván és a 
Szabó dombon – fejtette ki lapunk-
nak Benedek László polgármester, 
hozzátéve, hogy a folyamatos ha-
tósági ellenőrzések miatt húzódott 
el két évig a kivitelezést szavatoló 
közbeszerzési eljárás. A szennyvíz-
tisztító állomást a Vízlok elnevezé-
sű dűlőben építik fel. Egy modern 
épületről van szó, amely megfelel 

a mostani követelményeknek. A 
megvalósításokra mintegy egy-
millió euró áll az önkormányzat 
rendelkezésére egy sikeres európai 
uniós pályázatnak köszönhetően. 
A polgármester azt reméli, hogy 
még idén befejezik a három hely-
színen is zajló munkálatokat, ám 
az erre rendelkezésre álló időszak 
csak jövő nyáron jár le. Az elmúlt 
két hétben ugyan szüneteltetni 
kellett az építkezést az esőzések 
miatt, viszont fontos, hogy jól ha-
ladjanak, mert az önkormányzat 
az említett utcák modernizálására 
is nyert egy pályázatot, így azt is el 
kell végezni, záros határidőn belül 
– magyarázta.

Megszüntetnék a bűzt

Jelenleg egyáltalán nincs szenny-
vízhálózata Kápolnásfalunak, a 
középületekből is ülepítő tartá-
lyokba folyik a szennylé. Ugyan-
akkor sok háztartás tulajdonosa 
árkokba engedi a szennyvizet, 
amit a főleg nyaranta tapasztal-
ható bűz is igazol. Ezt szeretné 
felszámolni az önkormányzat, 
valamint a szennyezésből szár-
mazó higiéniai és környezetvédel-
mi problémákat is. „A szennyvíz 
tisztítása környezetvédelmi és hi-
giéniai szempontból is elengedhe-
tetlen egy 21. századi településen, 
így roppant fontosnak tartom a 
megvalósítást” – szögezte le Bene-
dek László.

Nem akarnak 
drága szolgáltatást

Benedek László arról is beszélt, 
egyelőre nem döntött az önkor-
mányzat arról, hogy ők fogják-e 

működtetni a kiépülő rendszert, 
vagy erre egy külső vállalatot 
kérnek fel. A legfontosabb az, 
hogy a lakók a lehető legkeveseb-
bet kelljen fizessenek. Emellett 
természetesen a szolgáltatás mi-
nőségére is nagy hangsúlyt fek-
tetnek. A rendszert jövő őszig kell 
beüzemelni.

Újabb pályázatot terveznek

Mivel csak gerincvezetékeket tud-
nak kiépíteni az uniós támoga-
tásból, az önkormányzat jelenleg 
azon dolgozik, hogy jövőre újabb 
támogatást kapjanak a román kor-
mánytól, amiből a porták bejára-
táig vihetik a csöveket, amelyekre 
így könnyebben csatlakozhatnak 
a lakók. Emellett az ivóvízháló-
zat modernizálása és bővítése is 
cél, ugyanakkor az, hogy a Lok 
völgyében is kiépítsék a szenny-
vízhálózati rendszert, amely most 
szintén a pénzhiány miatt nem va-
lósulhatott meg.

Csatornahálózatot  építenek
Szükséges és hasznos fejlesztés Kápolnásfaluban

• Egymillió eurót költhet Kápolnásfalu egy szenny-
víztisztító állomás, illetve a rendszerhez tartozó ge-
rincvezeték kiépítésére – a munkálatokat már idén 
befejeznék. A cél a település modernizálása a környe-
zetszennyezés visszafogása által. A kiszáradó árkokból 
érződő bűz is jelzi, hogy erre nagy szükség van.

Három helyszínen állt munkába 
a kivitelező: két utcában, 
és a szennyvíztisztító állomás 
megépítésén is dolgoznak

▴   F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

Útlezárások 
a körverseny miatt

Székelyudvarhelyről indul 
pénteken délelőtt Székelyföld 
Kerékpáros Körversenyének 
Király-etapja. A Városháza 
térről startol a mezőny 11 
órakor, és Farkaslaka felé 
tartanak. Elmennek Parajdig 
(várhatóan 12 órakor érnek a 
sóvidéki településre), ahon-
nan a Bucsin-tetőn keresztül 
áttekernek Gyergyószent-
miklósra, majd a Libáni-tetőn 
visszajönnek Fenyédig (a 
tervezett érkezési időpont 14 
óra 36 perc), és onnan a 13A 
jelzésű országúton Csíksze-
redába kerekeznek, ott lesz 
a cél (körülbelül 15 óra 50 
perckor érnek be a megye-
székhelyre). Ezen időszakok-
ban az említett útszakaszo-
kon forgalomkorlátozásrokra, 
útlezárásokra kell számítani.

Tűzoltó- és 
falunapok Bögözben

A tűzoltóautók felvonulá-
sával kezdődik szombaton 
délelőtt tizenegy órától 
a közösségi rendezvény, 
majd a köszöntőbeszéde-
ket hallgathatják meg az 
érdeklődők. A lánglovagok új 
ruhákat és egyéb felszerelé-
seket is kapnak az ünnepsé-
gen. A napot az este kilenc 
órakor kezdődő tűzoltóbállal 
zárják. Vasárnap délelőtt tíz 
órától katolikus szentmisét 
tartanak, majd egy óra múlva 
a reformátusokat várják is-
tentiszteletre. A főzőverseny 
déli tizenkét órakor kezdő-
dik, az ételeket pedig dél-
után három órakor értékelik. 
Emellett gyerekprogramok 
is lesznek, este pedig Syntia 
énekesnő ad koncertet. A 
rendezvény este fél tízkor a 
tűzijátékkal zárul.

• RÖVIDEN 

Véleménye van? 
Ossza meg velünk!
Küldje el a mellékelt telefonszámra 

vagy e-mail-címre.

0726-720 199
pr@szekelyhon.ro
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