
Víztisztító állomáson. Egyre több 
székelyföldi számára biztosítják 
a megfelelő szolgáltatást

▴  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

• Jelentős összeget, 
több mint 1,2 millió 
lejt gyűjtött össze a 
Hargita Víz Közösségi 
Fejlesztési Egyesület 
a lakóktól azokon a 
településeken, ahol a 
következő két-három 
évben víz- és szenny-
vízhálózatok bővíté-
sét, felújítását végzik 
el. A pénz a hálózatok-
hoz való csatlakozás 
garanciáját jelenti, 
de nem fedezi ennek 
teljes költségét.

A regionális víz- és csator-
naszolgáltató Harvíz Rt. 
meglévő rendszereinek fej-

lesztését, bővítését szolgáló nagy-
beruházás európai uniós támogatá-
sához szükséges pályázat kedvező 
elbírálása után újabb jelentős mun-
kálatok kezdődhetnek el Hargita 
megye számos településén. Ez lesz 
a második ilyen méretű nagyberu-
házás a 2013-2016 között elvégzett 
munkálatok után, ezúttal viszont 
nem csak a helyszínek és az érték 
változik, hanem arra is fi gyelnek, 
hogy az elkészülő víz- és szenny-
vízhálózatokhoz minél több lakos 

csatlakozzon. A legalább 85 száza-
lékos csatlakozási arány az európai 
uniós támogatás egyik feltétele, ezt 
viszont a korábbi ciklusban elvég-
zett fejlesztés nyomán – akkor 24 te-
lepülésen mintegy 10 ezer fogyasztó 
számára vált lehetővé az új hálóza-
tokhoz történő csatlakozás – nem 

sikerült biztosítani. 2018 végéig az 
új vízhálózatokat a lehetséges fo-
gyasztók 35, a szennyvízelvezetést 
pedig 19 százalékuk vette igénybe, 
messze lemaradva a céltól.

Pénzt gyűjtöttek a lakosságtól

Ezért döntöttek úgy a Harvíz Rt. 
szolgáltatásait használó Hargita 
megyei települések önkormányza-
tait tömörítő Hargita Víz Közösségi 
Fejlesztési Egyesület tagjai, hogy a 
hasonló helyzet elkerülés érdeké-
ben a következő fejlesztések előtt 
a lakosságtól pénzt gyűjtenek. Az 
újabb pályázathoz csak azok a te-
lepülések csatlakozhattak, ame-
lyek lakói előre kifi zették a 200 
lejes vízhálózati, és/vagy a 300 
lejes csatornahálózati csatlakozá-
si díjat – ez jelenti azt a garanciát, 
hogy a beruházásoknak tényleges 
eredménye lesz. Nem volt egysze-
rű, több településen húzódoztak 
az emberek, sokan egymást igye-
keztek lebeszélni, máshol viszont 
gyorsan, rövid idő alatt befi zették 
az összegeket az igénylők.

Nem mindenre elég

Mint a Hargita Víz Közösségi Fej-
lesztési Egyesület ügyvezető igaz-
gatója, Páll Árpád kérdésünkre 
tájékoztatott, Csíkszereda két vá-
rosrésze: Szécseny és Csiba, illetve 
Csíkszentgyörgy, Csíkszentmárton, 
Csíkszentsimon, Csíkszentkirály, 
Csíkszentlélek, Kászon, Csíkszent-
mihály, Csíkszentdomokos, Fenyéd, 
Máréfalva és Zetelaka lakossága 

teljesítette a fejlesztés és befi zetés 
feltételeit, biztosítva azt, hogy a 
hálózatbővítés megfelelő számú új 
fogyasztót is jelent majd. Az adatok 
szerint a vízhálózatokhoz 2324, a 
szennyvízcsatornákhoz pedig 2671 
háztartás, illetve intézmény szeret-
ne csatlakozni, utóbbi szám azért 
nagyobb, mert több településen 
van meglévő ivóvízvezeték, mint 
szenny vízhálózat. Páll Árpád közöl-
te, ezek a számok 85 százalékos rá-
csatlakozási arányt jelentenek majd 
az új rendszerek, szakaszok eseté-
ben. Az elmúlt időszakban a befi ze-
tésekből 1, 26 millió lej gyűlt össze, 
ez a szakember szerint egyenként 
5-6 méter vezeték lefektetését jelenti 
a telekhatárokon belül. Nyilván, a 
munkadíjak és az anyagárak folya-
matosan emelkednek, ugyanak-
kor a csatlakozás további szerelési 
költségekkel is jár majd minden 
igénylő számára. Ugyanakkor 
olyan településeket is érint majd 
a tervezett nagyberuházás, ahol 
nem történt lakossági befi zetés, ez 
Székelyudvarhely és Szentegyháza 
esetében hálózatfelújítást, illetve 
Parajd és Tusnád község számára 
vízműbővítést, valamint termelői 
kapacitás növelést jelent – tudtuk 
meg. Hasonlóképpen ide tartozik 
a zeteváraljai víztározóból a vizet 
Székelyudvarhelyig, illetve az útvo-
nalon fekvő településekre eljuttató 
szállítóvezeték megépítése is.
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Bebiztosított csatlakozás
Nem maradnak fogyasztók nélkül az új víz- és szennyvízhálózatok

KOVÁCS ATTILA

Se útlevél, 
se jogosítvány
Mivel a kormány döntése 
értelmében az augusztus 15-i 
hivatalos munkaszüneti nap 
mellett augusztus 16-án sem 
dolgoznak a közintézmények, 
csütörtökön és pénteken zárva 
tart a Hargita Megyei Gép-
járművezetői Engedélyeket 
Kibocsátó és Járműbejegyzési 
Közszolgálat, illetve az útleve-
leket kibocsátó közszolgálat 
is – tájékoztatott a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal.

I. Székely Góbé 
Találkozó
Négynapos rendezvénnyel 
ünneplik az I. Székely Góbé 
Találkozót Csíkszentgyörgyön 
augusztus 15-18. között. Csü-
törtöktől vasárnapig többek 
között néptánccsoportok, 
fúvószenekarok előadását, 
humoristák fellépését lehet 
megtekinteni, de lesz ökörsü-
tés és utcabál is, mindenféle 
gyermekprogram, koncert 
és táncház is. A részletes 
program megtekinthető az 
esemény Facebook-oldalán. 

Góbé Farsang 
Csík szentgyörgyön
Augusztus 16-án, pénteken 
20 órától Csík szent-
györ gyön, a sportpályán 
felállított színpadon lép fel 
a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes, a társulat 
Góbé Farsang című műsorát 
mutatja be. 

Ünnepel Balánbánya
A balánbányai városnapo-
kat augusztus 16-18. között 
tartják. Pénteken 18 órától 
néptáncsoportok fellépésével 
kezdődik az eseménysoro-
zat, a nap este szabadtéri 
diszkóval zárul. Szombaton 
11 órától megemlékezés 
lesz a bányászokról és azok 
védőszentjéről (Sf. Varvara - 
Szent Borbála). 15.30 órától 
kezdődnek majd a színpadi 
fellépések, többek között 
zenél a Slágerebbje, és este 
21.30 órától koncertet ad a 
Compact zenekar. Vasárnap is 
a koncerteké lesz a főszerep 
17 órától kezdődően, töb-
bek között László Attilát is 
láthatja a közönség. A Doddy 
koncertje után a városnapok 
tűzijátékkal ér véget.

Motoros 
balesetmegelőzés
A Rebel Wolves MC és a Safety 
Bike Egyesület közös szer-
vezésében, első alkalommal 
lesz Csíkszeredában motoros 
balesetmegelőzési oktatás 
ingyenesen augusztus 17-én, 
szombaton, 10 órától. A hely-
szín az Imperial Wet parkoló 
lesz (Csíkpálfalvi kijárat fele).

• RÖVIDEN 

Nagyberuházás jelentős költséggel 

Az Európai Unió Nagy Infrastruktúra Operatív Programja (POIM) biztosí-
totta támogatásból, mintegy 185 millió eurós költséggel tervezett nagy-
beruházás a hálózatbővítés, illetve építés mellett vízkezelő állomások, 
szállítóvezetékek, szivattyúházak, víztartályok létrehozását, szenny-
víztisztító állomások korszerűsítését is jelenti a két városban, illetve a 
felsorolt községek több településén. Noha a POIM program a 2014-2020 
közötti időszakra vonatkozik, a kivitelezés határideje várhatóan 2022-
ben jár le, de szakemberek szerint akár még egy évet is tolódhat, mivel a 
pályázatok leadása késik.

Közigazgatási egységVízhálózatSzennyvízhálózat
Csíkszereda504522
Csíkszentgyörgy816869
Csíkszentmárton9152
Csíkszentsimon0485
Csíkszentkirály062
Csíkszentlélek 0197
Kászon7170
Csíkszentmihály322
Csíkszentdomokos4955
Fenyéd43175
Máréfalva2048
Zetelaka130104
Összesen23242671

• Csatlakozási díjat befizető személyek, intézmények száma




