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Akadályozott  nagyberuházás
Buktatókkal szembesül a víz- és csatornaépítési projekt
• Nemcsak a terve-
zők késlekedése, a 
kormánybuktatások 
is akadályozzák a 
regionális víz- és csa-
tornaszolgáltató Har-
víz Rt. újabb Har gita 
megyei nagyberuhá-
zásához szükséges 
pályázati dokumen-
táció véglegesítését. 
Ha nem gyorsul fel a 
folyamat, akár el is 
úszhat a fejlesztési 
projekt.

KOVÁCS ATTILA

N em halad a terveknek 
megfelelően az újabb, 18 
községet és várost érintő 

víz- és szennyvízhálózat-építést, 
bővítést, és az ezekhez kapcsoló-
dó létesítmények létrehozását je-
lentő nagyberuházás előkészítése. 
Az Európai Unió Nagy Infrastruk-
túra Operatív Programja (POIM) 
által biztosított támogatás elnyeré-
se érdekében először a beruházás 
megvalósíthatósági tanulmányát 
kell elfogadtatni a Európai Alapok 
Minisztériumával, ez a folyamat 
pedig lassan hét hónapja tart, és 
lassan halad – ismertette kérdé-
sünkre Páll Árpád. A Harvíz Rt. 
szolgáltatásait használó települések 
önkormányzatait tömörítő Hargita 
Víz Közösségi Fejlesztési Egyesület 
ügyvezető igazgatója úgy jellemez-
te a helyzetet, hogy a szaktárcánál 
igyekeznek minél több, a telepü-
lések által szükségesnek tartott 
tételt kivágni a dokumentációból, 
ők pedig próbálják ezeket megtar-
tani. Ráadásul nemcsak a tervező 
késlekedik a kért módosításokkal, 
hanem a kormányváltások miatt a 
minisztériumban is nagyon lelas-
sult a munka – tudtuk meg.

A reménykedők között

,,Amíg nincs tisztázva, hogy mit fo-
gadnak el, addig nem lehet tovább-
lépni. Mi szeretnénk egy 150 millió 
eurós projektet megvalósítani, most 
erről tart hetedik hónapja az egyezte-
tés. Reméljük, áprilisig letisztázódik 
a folyamat, és akkor következhet a 
fi nanszírozási szerződéshez szüksé-
ges pályázat előkészítése” – részle-
tezte az igazgató. Páll Árpád arra is 
kitért, hogy az országban 42 víz- és 
csatornaszolgáltató cég készült a 
támogatás igénylésére, ezek közül 9 
már túl van a fi nanszírozási szerző-
dés aláírásán, és 22-nek van reménye 
a befejezésre. Hozzátette, utóbbiak 
között a Harvíz Rt. jó helyet foglal 
el. Terveik szerint idén meg kell tör-
ténnie a fi nanszírozási szerződés 
aláírásának, utána lehetne kiírni a 
liciteket a műszaki tervek elkészíté-
sére és az ezt követő munkálatokra. 
A kivitelezésre így 3 év maradna, 
mivel a munkálatokat 2023 végig kell 
befejezni – a POIM program ugyan a 
2014-2020 közötti időszakra vonatko-
zik, de három év türelmi idő van ad-
va. ,,Ha elhúzódik a tervezés és a pá-

lyázat előkészítése, akkor kivehetik a 
támogatható beruházások közül, és 
elveszhet a pénz” – fi gyelmeztetett 
Páll Árpád. A Hargita Víz Közösségi 
Fejlesztési Egyesület elnöke, Ráduly 
Róbert Kálmán csíkszeredai polgár-
mester a Harvíz Rt.-vel szerződésben 
álló konzulens cégtársulás hozzá-
állását, késlekedését kifogásolta, 
amely szerinte most a legnagyobb 
akadályozó tényező. Hozzátette, az 
egyesület és az önkormányzatok 
minden tőlük telhetőt megtettek, la-
kossági fórumokat szerveztek, és se-
gítettek a vezetékek nyomvonalának 
kijelölésében is.

Sok település érintett

A nagyberuházás során, amely a 
fent említett okokból nem tekinthető 
véglegesnek, a korábban összeállí-
tott lista szerint számos településen 
lesznek fejlesztések. Csíkszereda két 
távolabb eső városrészében, Csibá-
ban és Szécsenyben víz- és csator-
nahálózat készülhet víztartályok-
kal, de a meglévő rendszer részleges 
korszerűsítése és a szennyvíztisztító 
állomás felújítása is tervben van. A 

székelyudvarhelyi víz- és szennyvíz-
hálózat, illetve a szennyvíztisztító 
állomás bővítése, felújítása, mellett 
egy olyan szállítóvezeték épülhet, 
amely a zeteváraljai víztározóból 
juttatja el az ivóvizet a városba és 
az útvonalon fekvő településekre. 
Hálózatbővítés, illetve építés várha-
tó Csíkcsicsóban, Csíkszentléleken, 
Fitódban, Csíkmindszenten, Szép-
vízen, Csíkszentmiklóson, Borzso-
vában, Csíkszentdomokoson, Csík-
szenttamáson, Csíkszentmihályon, 
Lóvészen, Vacsárcsiban, Ajnádon, 
a Kászonokban, Csíkszentmárton-
ban, Csíkcsekefalván, Csíkszentsi-
monban, Csatószegen, Csíkszent-
györgyön, Menaságon, Bánkfalván, 
Pottyandon, Ivóban, Zeteváralján, 
Zetelakán, Máréfalván, Fenyéden, 
Oroszhegyen, Parajdon, illetve 
Szent egyházán, a szükséges vízkez-
elő állomások, szivattyúházak, víz-
tartályok létrehozásával, felszerelé-
sével, illetve felújításával együtt.

Vízkezelő állomások, szivattyú-
házak létrehozására is szükség van 
a hálózatépítések mellett

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Három
szék

Túrakalauz-bemutató
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát 
Egyesület szervezésében 
február 13-án, csütörtökön 
18 óráról Csíkszeredában, a 
József Attila Általános Iskola 
dísztermében a Határjárók 
a Kárpátokban című túra-
kalauz-sorozat harmadik, 
Tarkő-hegység című kötetét 
mutatják be. Szerző: Molnár 
Sándor.

Előadás a városházán
A Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig előadás-sorozat 
keretében február 14-én, 
pénteken 18 órától Szekeres 
Attila István Erdély címerének 
története címmel tart előadást  
Csíkszeredában, a városházán.
 

Fotókiállítás 
a megyeházán
The White Shirt (A fehér ing) 
címmel nyílik fotókiállítás Kuti 
Zoltán Hermann munkáiból 
Hargita Megye Tanácsának 
földszinti kiállítóterében. Az 
alkotó munkáiban egysége-
sen, fehér ingben mutatja 
be a modelleket, kiemelve 
a női természetességet és 
szépséget. Az április elsejéig 
látogatható kiállítást február 
13-án, csütörtökön 18 órakor 
nyitják meg.

Józsa Nemes Irén 
kiállítása
Az 1918-ban született, 2004-
ben elhunyt marosvásárhe-
lyi képzőművész munkásságát 
felidéző kiállítás nyílik a ma-
rosvásárhelyi Bernády Házban. 
A tárlatnyitóra február 15-én, 
szombaton 11 órakor kerül sor. 
Józsa Nemes Irén festészetét a 
családi hagyatékban található 
művekkel, valamint műgyűjtők 
birtokában levő alkotások-
kal elevenítik fel a tárlaton, 
amelynek kurátora Weisz Attila 
művészettörténész. Verssel 
közreműködik Józsa Irén és 
Kilyén László-Attila színmű-
vész. Zenél Székely Levente 
hegedűművész és tanítvá-
nyai a művészeti líceumból, 
Ludescher László, Gyárfás 
Renáta, Bartha Dániel.

• RÖVIDEN 
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A Kézdivásárhelyi Bíróságon teg-
nap lezajlott harmadik tárgya-

lás során érdemben nem történt 
semmi, bevontak egy szakértőt, és 
az ő véleményezésére várva március 
31-re napolták a következő fordulót 

– mondta el a Krónika megkeresé-
sére Pál István, a közbirtokosság el-
nöke. Hozzátette, ezúttal nem szer-
veztek látványos megmozdulást, de 
„jó pontnak” számított, a bírót is 
meglepte, hogy megtelt a terem: az 
ozsdolaiakkal szolidarizálva Csík- 
és Udvarhelyszékről is érkeztek 
magán erdő- és földtulajdonosok. 
Pál István azért mozgósított, mert 

mint mondta, félő, hogy másokra 
is sor kerül, összefogást kell felmu-
tatni a visszaállamosítási kísérlet 
megakadályozására. A felhívására 
válaszoltak a Lövétei Közbirtokos-
ság vezetői, hiszen mint kiderült, 
három évvel ezelőtt ellenük is pert 
indított a pénzügyminisztérium, az 
erdővagyonuk kétharmadát, több 
mint 1400 hektárt próbálnak visz-
szaperelni. Török József, a Lövétei 
Közbirtokosság elnöke lapunk-
nak elmondta, tudomásuk szerint 
más közbirtokosság is „veszélyben 

van”, több esetben vizsgálódnak az 
állami hatóságok, mondvacsinált 
okokat keresnek a visszaállamosí-
tásra, még a tagok múltját is firtat-
ják, háborús bűnt próbálnak rájuk 
bizonyítani.

Mint ismeretes, a pénzügymi-
nisztérium Ozsdola ellen két évvel 
ezelőtt indított pert, arra hivatkoz-
va kérte a birtoklevél érvénytelení-
tését, hogy a vagyont nem a kom-
munisták államosították, hanem a 
román állam már korábban kisajá-
tította, és kárpótlást fizetett érte. A 

dokumentumok viszont azt igazol-
ják, hogy a kisajátítást elkezdték 
ugyan, de nem fejezték be. A per, a 
halasztások anyagilag érzékenyen 
érintik a közbirtokossági 
tagokat, hiszen amíg ez 
zajlik, a pénzügyminiszter 
zárolta az erdővagyont, 
így jelentős bevételi for-
rástól esnek el. A Láros az 
egyik legnagyobb három-
széki közbirtokosság, a visszaálla-
mosítási kísérlet az esetleges prece-
dens-jellege miatt aggasztó.

Halasztottak az ozsdolai erdő-visszaállamosítási perben
• Ismét halasztottak az ozsdolai Láros közbirtokosság 
erdővagyonának visszaállamosításáért indított perben.




