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Határidő-hosszabbítás, újratervezés
Jövőre készülhet el a felcsíki hálózatépítés
• Költségnövelés
nélkül kell igazodni az
emelkedő árakhoz a
Bogát Önkormányzati
Fejlesztési Társulás
(ADI) településeit érin-
tő ivóvíz- és csator-
nahálózat építésekor,
ezért a tervek módo-
sítására volt szükség.
A beruházás még nem
kezdődött el, de jövő-
ben be kell fejezni.

KOVÁCS ATTILA

A vártnál jobban elhúzódott 
a Csíkcsicsó, Madéfalva, 
Csíkrákos és Csíkszentmi-

hály községeket tömörítő egyesület 
által kezdeményezett beruházás 
előkészítése, amelynek fi nanszíro-
zási szerződését közel három éve 
írták alá, miután eredményesen 
pályáztak az Országos Vidékfejlesz-
tési Program (PNDR) biztosította 
támogatásért. A szerződés értéke 
meghaladja a 16 millió lejt, ez több 
településrészen biztosítaná a hiány-
zó szennyvíz-, illetve ivóvízhálóza-
tok építését, bővítését. A műszaki 
tervek 2018 őszén készültek el, a 
fi nanszírozási szerződésben megál-
lapított határidő pedig 2020 májusa 
volt – a munkálatok viszont még 
nem kezdődtek el.

Nem kell többet fizetni

Az építőiparban alkalmazott anya-
gárak és költségek azóta jelentősen 
emelkedtek, ez viszont nem jár a 
beruházási költségek növekedé-
sével – avatott be a részletekbe 
Szentes Antal projektfelelős, aki 
azt is közölte, hogy a kivitelezés 
határidejét már korábban kitolták 
jövő év augusztusáig. „Egyezte-

tünk a tervezőkkel, illetve a gyu-
lafehérvári Központi Regionális 
Fejlesztési Ügynökséggel, és meg-
próbáljuk a kiviteli terveket mó-
dosítani” – ismertette, hozzátéve, 
a cél a költségek átcsoportosítása, 
hogy a beruházás ára ne növeked-
jen. Mint megjegyezte, a fi nanszí-
rozáshoz hozzá lehetne tenni nem 
elszámolható költségeket a köz-
ségek részéről, de jelenleg ehhez 

nincsenek források. Ezért például 
olyan utcákban, ahol csak néhány 
ház van, és nagyobb kapacitású 
szivattyú volt tervezve, kisebb ka-
pacitásúakkal helyettesítik. Ha a 
javaslatokat a fi nanszírozó elfogad-
ja, a tervmódosítás után új közbe-

szerzési dokumentáció készül, és 
ismét meghirdetik a licitet. A ko-
ronavírus-járvány miatt elrendelt 
szükségállapotra való tekintettel 
most annak a lehetőségét is ke-
resik, hogy a befejezési határidőt 
2021 végéig tolják ki, mivel a kivite-
lezésre legalább 12-14 hónap szük-
séges – tudtuk meg. 2019 őszétől 
egyébként négy alkalommal hir-
dettek meg közbeszerzési eljárást a 
kivitelezésre, első két alkalommal 
volt ajánlattevő, de formailag nem 
volt rendben a kiírás, a legutóbbi 
esetben pedig nem volt jelentkező.

Több települést érint

A projekt legnagyobb haszonél-
vezője Csíkszentmihály, ahol egy 
falurészen, illetve Ajnádon és Lóvé-
szen 7115 méter ivóvíz- és 6106 méter 
szennyvízvezeték kerül a földbe, 
tűzcsapokat létesítenek, illetve há-
rom víztartályt is felszerel-
nek. Csíkcsicsó, területén 
elsősorban Oltfaluban és 
Csaracsóban kell kiépíteni a 
víz- és szennyvízhálózatot, 
de Csicsóban is fektetnek le 
vezetékeket – a községben összesen 
9650 méter vízvezeték és 7461 méter 
csatornahálózat készül. Madéfalván 
szivattyúházakat korszerűsítenek, 
tűzcsapokat létesítenek, a szenny-
víztisztítóhoz áramfejlesztőt és 
villámhárítót szerelnek, a két há-
lózatot elvezetik a helyi menedék-
házhoz – itt 3650 méter víz- és 3359 
méter csatornavezetéket fektetnek 
le. Csíkrákoson tűzcsapokat és 
tisztítóaknákat üzemelnek be, míg 
a településeken több szivattyúállo-
mást is telepítenek.

Csaracsóban a víz- és 
szennyvízhálózatot kell 
elkészíteni a beruházás során
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M ég tavaly novemberben bó-
lintott rá Székelyudvarhely 

önkormányzati képviselő-testülete 
az egykori ún. „ondózóközpont” 
elbontására: a munkára közbeszer-
zést írt ki a polgármesteri hivatal, 

a nyertes szakcég hétfőn 
fogott hozzá a bontáshoz. 
Az ingatlan falait azonban 
nem gépekkel döntik le, a 
bontás jelentős része kézi 
munkával történik: akár-
csak a régi Homoród utcai 

híd esetében, az elbontott 
anyagot ezúttal is újrahasz-

nosítják. A bontott cserép és tégla 
egy részét a szemközti Kipi-Kopi 
Napközi Otthon igényelte, mint 
ahogyan a bontásból származó fa-

anyagot is, amelyet tüzelésre hasz-
nálnak majd, tudtuk meg a hivatal 
sajtóosztályától. Továbbá hozzátet-
ték: a bontásból származó építke-
zési anyagból az ondózóközpont 
szomszédságában lévő bethlenfal-
vi kultúrotthon is részesül. 

Egyelőre azonban a városveze-
tésnek nincs arra vonatkozó ter-
ve, hogy mit kezdenek majd az így 
megüresített telekkel. „Az elsődle-
ges szándék most az életveszélyes 
állapotú épület elbontása, így elke-
rülve az esetleges baleseteket, va-
lamint az óvoda és a templom kör-
nyezetének szebbé tétele” – közölte 
kérdésünkre Zörgő Noémi, a pol-
gármesteri hivatal sajtószóvivője.

Egy kis történelem

A volt állatszaporító központ épülete 
340 négyzetméteres telken fekszik. 

Az épületet valamikor 1950 és 1955 
között építették, fennállásának első 
öt évében szarvasmarhák és juhok 
szaporítási központjaként működött. 
„1960 és 2009 között a szarvasmar-
hák mesterséges megtermékenyítési 
központjaként használták” – tudtuk 

meg a sajtóosztálytól. A tevékeny-
séget több mint tíz éve teljesen fel-
függesztették, az elmúlt tizenegy 
évben az épület üresen állt. A város 
2009-ben vásárolta meg. A több mint 
hetvenéves ingatlanon, építése óta 
nem végeztek jelentősebb tatarozást, 
nemcsak a falai, hanem a tetőzete is 
omladozott, megmenteni már nem 
lehetett, és mivel veszélyessé is vált, 
indokolt volt az elbontása.

Omladozott, ezért elbontják az egykori állatszaporító központot
• Veszélyessé vált, ezért lebontják Székelyudvarhelyen az egykori állatszaporító
központot. A területtel egyelőre nincs konkrét terve a városvezetésnek, elsődleges az
omladozó épület eltüntetése.

A bontás egy részét kézzel 
végzik, mert újrahasznosítják az 
építőanyagokat
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Törlik a járatot
A WizzAir Légitársaság tegnap 
jelentette be, hogy mától 
felfüggeszti a Marosvásár-
hely-Budapest-Marosvásárhely 
repölőgépjáratot. A hírt a ma-
rosvásárhelyi Transilvania rep-
tér honlapján jelentették be. A 
szerdai járatok még menetrend 
szerint közlekedtek, de mától, 
jelen állás szerint  május else-
jéig  nem lehet Vásárhelyről 
Budapestre repülni, sem onnan 
vissza. Az eddig naponta 
közlekedő járatokon az utaslét-
szám jelentősen lecsökkent. 
Tegnapelőtt a légitársaság 
bejelentette, hogy a Vásárhely 
– Memmingen járatokat április 
12-ig, a Londonba közlekedő 
járatát pedig április 27-ig 
függesztette fel.  Csütörtöktől
a Marosvásárhely-Dortmund 
járat sem fog közlekedni. A 
járatok felfüggesztése az új 
típusú koronavírus okozta 
járvány miatt történt.
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