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Nem állnak le a munkálatok
Az emberek védelme elsődleges, de a beruházásokat is folytatnák
• Noha a fő hangsúlyt
a koronavírus-járvány
terjedésének megfé-
kezésére fekteti Har-
gita Megye Tanácsa,
a tervezett beruházá-
sokkal is próbálnak
haladni. Több mun-
kálat kivitelezése is
elkezdődött a napok-
ban, illetve a további
projektek dokumentá-
ciójának elkészítése
sem szorult háttérbe.
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Prioritásként kezeli Hargita 
Megye Tanácsának elnöke, 
Borboly Csaba, hogy mindent 

megtegyenek a koronavírus terjedé-
sének megfékezése érdekében, en-

nek ellenére fenntartja év eleji 
kijelentését, miszerint idén 
építőteleppé fog változni a 
térség – nyilatkozta lapunk-
nak a tisztségviselő.

Elkezdik, amit lehet

Több beruházás kivitelezése kezdő-
dött el vagy fog startolni a napokban. 
Ezek közé tartozik a Csiba és Csíkcsi-
csó közötti útszakasz (DJ 123F) fel-
újítása, amely várhatóan már ezen a 
héten elkezdődik. Kissolymos és Szé-

kelyandrásfalva között (DJ 134A) már 
dolgoznak az útalap elkészítésével és 
a vízelvezetéssel. Kivitelezés alatt áll 
ugyanakkor a 131A jelzésű megyei 
út Homoródkeményfalva és Homo-
ródszentmárton közötti szakaszának 
modernizálása is. Utóbbi településen 
éppen bontanak egy hidat, így csak 
az arra kijelölt terelőúton közleked-
het a forgalom. A 133-as megyei úton 
Székelyderzs és Maros megye határa 
között korszerűsítik az utat Szederjes 
irányába. Borboly megjegyezte, hogy 
a szomszédos megyében is hasonló 
munkálatok zajlanak az említett úton. 
Szintén jelentős beruházás kezdődik 
legtöbb két héten belül Újlak és Maros 
megye határa között (DJ 134).

Ezen a héten folytatják a korsze-
rűsítést Hidegség és Neamț megye 
határa között a 127A jelzésű úton. 
Ez nemcsak a turizmus fellendítése 
szempontjából jelentős, de az em-
berek számára fontos árvízvédelmi 
munkálatokat is elvégeznek. A décs-
falvi hídnál, amely a 137-es megyei 
úton található, jelenleg az új átkelő 
alapozása van folyamatban. A tiszt-
ségviselő hozzátette, hamarosan a 
153D jelzésű út Gyergyóremete és a 
hulladéktározó közötti szakaszát is 
felújítják. „Megbeszéltük a kivite-
lezőkkel, hogy mindenhol kis cso-
portokban dolgozzanak a munka-
társaik, a megfelelő óvintézkedések 
betartásával. Arra kérjük a lakókat 

is, hogy tartsanak legalább kétmé-
teres távolságot a munkavégzőkkel, 
és ha bármilyen problémát észlel-
nek az építkezésekkel kapcsolato-
san, értesítsék a megyei tanácsot” 
– szögezte le.

Borboly Csaba hangsúlyozta, a
különböző egyéb projektek doku-
mentációjának elkészítésével sem 
álltak le. Persze a járvány okozta 
körülmények miatt némileg lassab-
ban folyik a munka, de a törvénye-
ket és az óvintézkedéseket betartva 
továbbra is dolgozni fognak.

Bontják a hidat Homoródszent-
mártonban, a 131A jelzésű 
 megyei úton
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Egy korábbi projekt részeként ugyan 
megépült a derítőállomás, vala-

mint a szennyvízhálózat gerincvezeté-
kének jó része is földbe került, 

de ez korántsem volt elég a 
rendszer működtetéséhez, 
így ismét támogatásért kellett 
pályáznia az önkormányzat-
nak – fejtette ki lapunknak 
Mihály Dénes lövétei polgár-

mester. Mint mondta, leadott 
terveiknek és egyéb dokumen-

tumoknak köszönhetően az Európai 
Unió végül 1,5 millió eurós támogatást 

biztosított a hátralévő munkálatokra, 
illetve egy új ivóvízhálózat kiépítésé-
re. Ami a szennyvízhálózatot illeti, az 
említett összegből 500 ezer eurót költ-
hetnek ötszáz méternyi gerincvezeték 
földbe helyezésére, valamint hatszáz-
húsz lakossági bekötést is fi nanszíroz-
hatnak az ingatlanok bejáratáig. A si-
keres pályázat után négyszer hirdetett 
közbeszerzési eljárást a hivatal, mire 
sikerült kivitelezőt találni. Tavaly de-
cember óta sikerült a lakók harminc 
százalékát csatlakoztatni a hálózatra, 
így a szükséges dokumentumok ösz-
szeállítása után kérvényezni fogják a 
rendszer üzembe helyezését. Persze a 
további építkezések nem álltak le, je-
lenleg is dolgoznak a szakemberek.

Új rendszert építenek

Szintén az említett pályázatnak kö-
szönhetően egymillió eurót költhet az 
önkormányzat egy új, hivatalos ivóvíz-
hálózat kiépítésére. Noha különböző 
ellenőrizetlen, a lakók által kiépített, 
maszek hálózatok vannak a települé-
sen, azok egyike sem legális, ezért is 
szükséges az új, szintén folyamatban 
lévő beruházás. Mihály elmondta, 
hogy korábban bevonták a helyi iskola 
működési engedélyét is a tövényes há-
lózat hiánya miatt, és csak azután foly-
tathatták a tanítást, miután szerződést 
kötöttek egy kereskedelmi vállalattal 
az ivóvíz biztosítása érdekében. Még a 
kézmosó vizet is ellenőrzött helyről kell 
biztosítaniuk. Az új rendszer ellátását, 
amely egyelőre csak a település ötven 
százalékát fogja lefedni, két jó minő-
ségű forrásból fogják biztosítani. Ezek 
mintegy 23 kilométerre vannak a tele-
püléstől. Persze a későbbiekben bővíte-
nék a hálózatot újabb külső forrásokat 
vonva be. Mihály Dénes az esetleges 
felháborodások elkerülése érdekében 

leszögezte, senkit sem fognak kénysze-
ríteni, hogy csatlakozzon az új ivóvíz-
hálózatra, a közintézményeket azon-
ban mindenképp rákötik.

Per és pórul járó lakók

A polgármester rámutatott, mind az 
ivó-, mind pedig a szennyvízhálózat 
kiépítése el van lehetetlenítve a 132-
es számú megyei út mentén, hiszen 
annak felújítása után peres ügybe 
keveredett a kivitelező és a megren-
delő. Éppen ezért tilos földmunkákat 
végezni az úthoz tartozó részeken, így 
a környékbeli lakókat egyelőre nem 
csatlakoztathatják a kiépülő rend-
szerekre. A megkötött szerződések 
értelmében legkésőbb jövőre mindkét 
projekt kivitelezését be kell fejezni, az 
elöljáró szerint ha ez nem sikerül, leg-
több egy év hosszabbítást kérhetnek. 
A munkát azonban mielőbb be kelle-
ne fejezni, hiszen támogatást kaptak 
az utcák 90 százalékának leaszfal-
tozására is, előtte pedig a földbe kell 
kerülniük a vezetékeknek.

Lombtalanítás 
Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala értesíti a lakókat, 
hogy a köztisztasági vállalat 
március 23-29. között szállítja 
el a tavaszi zöldhulladékot a 
háztartásoktól. A biohulladékot 
a lakónegyedekben szombaton, 
míg a kertes házak esetében, 
a háztartási szemét elszál-
lításának napján viszik el a 
megszokott beosztás szerint. 
Arra kérnek mindenkit, hogy az 
említett napokon délig mindenki 
helyezze el a kapuja vagy a sze-
méttározó közelében a tavaszi 
munkák során összegyűlt száraz 
faleveleket, faágakat. Ezeket 
ne keverjék össze más típusú 
hulladékkal.

Zajlik a tavaszi 
nagytakarítás
Folytatják az általános tavaszi 
nagytakarítást. A Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal és az 
Eco-Csík Kft. közös szervezésé-
ben zajló városszépítési akció 
a tervek szerint április 3-ig tart 
majd. A nagytakarítás e heti 
ütemterve: hétfő - 13–20 óra kö-
zött: Szabadság tér, Vörösmarty 
Mihály és M. Eminescu u.; kedd 
- 13–20 óra között: Temesvári 
sugárút II.; szerda - 13–20 óra 
között: Decemberi Forradalom 
utca; csütörtök - 13–20 óra 
között: Octavian Goga sétány; 
péntek - 13–20 óra között: Nagy 
István festő és Szív utca; szom-
bat - 09–17 óra között: Kossuth 
Lajos és Gál Sándor utca. 

SMS: RO-Alert

Szombaton a jó idő arra késztet-
te az embereket, hogy kimenje-
nek a szabadba, piknikezzenek, 
sétáljanak, ezért a RO-Alert 
rendszeren keresztül figyelmez-
tették a lakosságot az ezzel járó 
veszélyre – számolt be Raed 

Arafat a katasztrófavédelem 
vezetője. „Muszáj volt kiadnunk 
egy RO-Alert figyelmeztetést, 
hogy emlékeztessük az embe-
reket a helyzetre; nincs ugyan 
krízishelyzet, de a megelőzés 
a betegség elleni védekezés 
legjobb módja. Viselkedjenek 
felelősségteljesen, a saját és a 
családjuk védelmében. Tartsák 
be a személyes higiéniára 
vonatkozó szabályokat. Kerüljék 
otthonuk indokolatlan elhagyá-
sát, és tartsák be a hatóságok 
utasításait” – mondta Arafat 
szombaton este. Közben va-
sárnap visszatért a tél, így van 
esély arra, hogy néhány napig 
az időjárás otthon tartja az 
idősebbeket. 

• RÖVIDEN

Építik az ivó- és a szennyvízhálózatot Lövétén
• Egy sikeres európai uniós pályázat és több sikertelen
közbeszerzési eljárás után elkezdődhetett a szenny-
vízhálózathoz tartozó bekötőcsövek földbe helyezése
Lövétén, így hamarosan működésbe hozhatják a rend-
szert. Mindemellett egy új, ellenőrzött ivóvízhálózat
kiépítésén is dolgoznak a községben.




