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A lakosok sem kérnek a Harvízből
Szinte egyöntetűen ragaszkodnak a helyi közműhöz a csíkszentkirályiak
• Hiába tájékoztatta 
utcagyűléseken Szé-
kely Ernő polgármester 
a községi szennyvíz- 
és ivóvíz-szolgáltatás 
Harvíz Rt.-nek való 
átadásával járó hosz-
szú távú előnyökről, 
a csíkszentkirályiak 
ragaszkodnak a helyi 
szolgáltatóhoz.

U tcagyűléseket tartott Csík-
szentkirály polgármestere a 
múlt héten Poklondfalván, 

Kincseszegen, a Köves utcában, Ti-
ván és Templomalján annak érdeké-
ben, hogy a közösség dönthessen a 
községi víz- és szennyvízhálózat sor-
sáról. Mint arról korábban beszámol-
tunk, ahhoz, hogy Csíkszentkirály is 
részese legyen a Hargita Víz Fejlesz-
tési Egyesület Nagy Infrastrukturális 
Operatív Programra (POIM) leadott 
pályázatának, át kell adnia a községi 
közműszolgáltatást a Harvíz Rt.-nek.  

Erről korábban már szavazott a 
helyi önkormányzati testület, amely 
úgy döntött, hogy „ha a Harvíz Rt. 
által felajánlott fejlesztéseknek az 
az ára, hogy át kell adni a szolgál-
tatást, akkor ezen az áron nem kell 
a beruházás”. A polgármester mégis 
fontosnak tartotta, hogy a helyiek 

is véleményt nyilváníthassanak a 
témában a projekttel járó előnyök 
és hátrányok ismeretében. Az el-
ső, poklondfalvi gyűlésen mi is 
részt vettünk, ahol mintegy félszáz 
helybéli gyűlt össze, hogy meghall-
gathassa a községvezetőt, és véle-
ményt nyilváníthasson.  

A tét 1,5 millió euró

Székely Ernő többek között 
ismertette, 23 település érintett 
kisebb-nagyobb mértékben az 
egyesület említett pályázatában. S 

mivel Csíkszentkirályon az alcsíki 
települések közül elsőként építet-
ték ki az ivóvíz- és szennyvízháló-
zatokat, így esetükben a rendsze-
rek fejlesztését foglalnák bele a 
pályázatba. Azt is elmondta, hogy 
az ivóvízrendszerük korszerűsí-
tésére, bővítésére több mint 850 
ezer eurót, míg a szennyvízháló-
zatukra több mint 650 ezer eurót 
fordíthatnának, azaz hozzávetőleg 
1,5 millió eurós (közel hét millió 
lejes) beruházásban részesülhet-
ne a község, legnagyobb nyertese 
pedig Poklondfalva és Kincseszeg 
lenne. Ezt követően részletesen is 
kitért arra, hogy melyik utcában 
milyen munkálatok valósulhatná-
nak meg.

 
Keményebb szépvízi víz

Azt sem titkolta a polgármester, 
hogy mivel veszteséges a községi 
Ecken közmű, így rövidesen drágí-
taniuk kell a jelenlegi árakon, ami 
után már nem lesz jelentős különbség 
a Harvíz Rt. által megszabottakhoz 
képest. Közben viszont a szennyvíz 
egy közös alcsíki ülepítőbe kerülne, 
az ivóvizet pedig a szépvízi víztáro-
zóból biztosítanák a szentkirályiak-
nak. Itt pedig a beruházás esetleges 
hátrányaként azt is elmondta az 
elöljáró, hogy a szépvízi valamivel 
keményebb, mint a helyi víz. Majd 
felhívta arra is a fi gyelmet, hogy pár 
év múlva – amikorra a szomszédos 
településeken elkészülnek a rend-
szerek, fejlesztések – látszik meg 
igazán a beruházás jelentősége, de 
akkor már késő lesz lépni.

 
Nem kértek a változásból

A polgármester be sem fejezhet-
te a tájékoztatást, a helyiek már fel 

is tették kérdéseiket, például hogy 
meglévő rendszer kiépítésekor mi-
ért nem helyeztek akkora átmérőjű 
vezetékeket a földbe, amik elbírnák 
a mostani terhelést, valamint, hogy 
miért nem az önkormányzat pályá-
zik hasonló jellegű beruházásra, 
hogy ne kelljen átadni a szolgálta-
tást a Harvíznek. Az egyre papriká-
sabb hangulatban zajló beszélgetés 
során a helyiek többsége egyértel-
műen kifejezte: nem akarja, hogy a 
Harvíz Rt. átvegye a szolgáltatást. 
Ezt volt, aki azzal támasztotta alá, 

hogy az Európai Unió ne akarjon 
semmit rájuk erőltetni, más szerint 
a szentkirályi víztől még senki nem 
betegedett meg, emiatt nem is kell 
a szépvízi. Továbbá volt, aki az ön-
rendelkezés feladását látta a szol-
gáltatás átadásában vagy az utcák 
újbóli felásását nehezményezte, s 
akadt olyan is, aki szerint egy eset-
leges szárazságkor, ha Szentkirá-
lyon nem lesz víz, akkor a szépvízi 
gátban sem. A beszélgetés végén 
szavaztak a jelenlévők, akik közül 
mindössze négyen támogatták a 
szolgáltatás átadását, a többiek a 
községi közmű javára voksoltak.

A kocka el van vetve

Pénteken is részt vettünk az 
utolsó előtti fórumon, akkor a ti-
vai lakosok gyűltek össze, akiknek 
a polgármester már csak amiatt 
tartotta meg a tájékoztatást, hogy 
ismertesse a tényeket, ugyanis a 
korábbi, Kincseszegen és a Köves 
utcában tartott utcagyűléseken is 
a poklondfalvihoz hasonlóan az 
Ecken közmű mellett voksolt a he-
lyiek többsége. Tehát már csütör-
tök este eldöntötté vált a kérdés, 
de ettől függetlenül a tivaiak és 
szombaton a templomaljai lakosok 
is hallhatták, amit falustársaik 
korábban. A tivaiak visszafogot-
tan adtak hangot véleményüknek, 
fejtették ki nézeteiket, s a polgár-
mester is megjegyezte, hogy az 
első találkozás volt a leginkább 
indulatoktól fűtött. S habár nem 
volt tétje, a beszélgetés végén sza-
vazásra bocsátották a kérdést, az 
összegyűlt, közel ötven helyi kö-
zül pedig mindössze egy emelte a 
kezét a szolgáltatás átadásáért, a 
többiek ellene voltak. Egy utcabéli 
azonban megjegyezte, talán érde-
mesebb lett volna titkos szavazás-
sal dönteni, mert úgy mindenki 
felvállalta volna a valós vélemé-
nyét, így pedig sokan a többség-
hez igazították véleményüket, 
elhallgatva, hogy támogatnák a 
szolgáltatás átadását. A végleges 
döntésről a Harvízet – utolsó hatá-
ridőként – szeptember 12-éig kell 
tájékoztatnia a csíkszentkirályi 
önkormányzatnak.

Szavazással döntöttek a 
csíkszentkirályiak múlt héten. 
Többségben a helyi közmű 
mellett voksoltak
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Talán érdemesebb lett volna 
titkos szavazással dönteni, 
mert úgy mindenki felvállalta 
volna a valós véleményét, így 
pedig sokan a többséghez 
igazították véleményüket, 
elhallgatva, hogy támogatnák 
a szolgáltatás átadását.
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