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Három év alatt kell végezni
Még a jóváhagyásokat várja a Harvíz Rt. nagyberuházása
• Hosszúra nyúltak az
előkészületei a Harvíz
Rt. regionális víz- és
csatornaszolgáltató
vállalat következő
nagyberuházásának,
melynek során víz- és
szennyvízhálózatok
építése, bővítése mellett több tisztítóállomás korszerűsítését is
elvégzik európai uniós
támogatással. Egyelőre véleményezésre,
jóváhagyásokra vár a
projekt.

el, folyamatban van az urbanisztikai
bizonylatban lévő különböző engedélyek beszerzése. Ez a lassú folyamat
észlelhető a többi vízszolgáltatónál is,
amelyek hasonló finanszírozást igényelnek EU-s alapokból” – tért ki az
előkészületekre a szóvivő.

Felgyűlt a tennivaló
A hároméves határidő nem tűnik
kevésnek, de az Európai Unió Nagy
Infrastruktúra Operatív Programja
(POIM) által biztosított támogatás a
2014–2020 közötti időszakra vonatkozik, amelyre három év türelmi idő
van adva. Ez a türelmi idő kezdődik
most, olyan körülmények között,
hogy a szaktárca jóváhagyása után
kell benyújtani a pályázatot, majd
aláírni a finanszírozási szerződést.
Ha ez megtörténik, akkor lehet majd
kiírni a közbeszerzési eljárásokat a

különböző munkálatokra, a licitek
pedig szintén hosszúra nyúlnak a
kivitelezési szerződések aláírásáig.
Az említetteknek 2021 végére le kell
zárulniuk ahhoz, hogy 2022–23-ban a
munkát is el lehessen végezni.

Tervezett fejlesztések
A nagyberuházás során Csíkszereda két távolabb eső városrészében,
Csibában és Szécsenyben víz- és csatornahálózat készül víztartályokkal,
de tervben van a meglévő rendszer
részleges korszerűsítése és a szennyvíztisztító állomás felújítása is. A
székelyudvarhelyi víz- és szennyvízhálózat, illetve a szennyvíztisztító állomás kapacitásbővítésével,
felújításával párhuzamosan egy új
szállítóvezeték is készül, amely a
zeteváraljai víztározóból juttatja el
az ivóvizet Székelyudvarhelyre és

az útvonalon fekvő településekre.
Hálózatbővítés, illetve -építés várható Csíkcsicsóban, Csíkszentléleken,
Fitódban, Csíkmindszenten, Szépvízen, Csíkszentmiklóson, Borzsovában, Csíkszentdomokoson, Csíkszenttamáson, Csíkszentmihályon,
Lóvészen, Vacsárcsiban, Ajnádon,
Kászonban, Csíkszentmártonban,
Csíkcsekefalván, Csíkszentsimonban, Csatószegen, Csíkszentgyörgyön, Menaságon, Bánkfalván,
Pottyandon, Ivóban, Zeteváralján,
Zetelakán, Máréfalván, Fenyéden,
Oroszhegyen, Parajdon és Szentegyházán, a szükséges vízkeze lő
állomások, szivattyúházak, víztartályok létrehozásával, felszerelésével,
illetve felújításával együtt.
Hargita megye számos települését
érintik a tervezett munkálatok.
Fogy az idő
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indössze három év maradt
a Hargita megye több települését és vidékét érintő
hálózatépítés és bővítés elvégzésére,
mivel 2023 decemberéig teljesen le
kell zárni a mintegy 150 millió euró
értékű projektet. A nagyberuházás
megvalósíthatósági tanulmányát először az Európai Alapok Minisztériumával kell
elfogadtatni, ez a folyamat
viszont több mint egy éve elkezdődött, és nagyon lassan
halad. A tanulmányt többször
kellett módosítani, most a
második, kiegészített formája a szakminisztériumnál van újabb
véleményezés, jóváhagyás céljából
– ismertette érdeklődésünkre Lányi
Kinga, a Harvíz Rt. szóvivője. ,,A
környezetvédelmi engedélyeztetési
eljárást 2019 októberében indítottuk

• RÖVIDEN
Vonattal ütközött
Személyautóval ütközött a
székelyudvarhelyi városi
strand közelében lévő vasúti
átjárónál egy vonat szombat
délután. A 3547-es számú,
InterRegio besorolású,
Székelyudvarhely és Segesvár
között közlekedő szerelvény
gázolta el a vasúti átkelőn a
gépjárművet – közölte a Hargita
megyei tűzoltóság. A helyszínre
vonuló mentősök és rendőrök
a 34 éves helyi autóvezetőt
sokkos állapotban találták,
személyi sérülés nem történt.
A rendőrség tájékoztatása
szerint a sofőr a Hunyadi
János utcai vasúti átkelőn
áthaladva valószínűleg nem
vette figyelembe a jelzőtáblát,
ezért sodorta el a gépkocsit az
érkező vonat. A baleset idején
az autóvezető alkohol befolyása
alatt volt, a rendőrség 0,83
mg/l légalkoholszintet mért a
leheletében.

Keddtől igényelhető
Székelyudvarhelyena fűtéstámogatási formanyomtatványt
október 20-ától lehet átvenni
tömbházlakások esetében a
lakástulajdonosi társulásoknál; a magánházak lakói a
polgármesteri hivatal szociális
igazgatóságán,az 1-es számú
irodában. A városházán azonban
csak előzetes időpontfoglalással
fogadják az ügyfeleket. A saját
felelősségre kitöltött és aláírt
formanyomtatványt személyesen
kell leadni az igazoló iratokkal
együtt, minden hónap 10. és 20.
között, szezonkezdetkor október
20. és november 20. között. Az
igénylési iratcsomóval kapcsolatos részletes információk a
hivatal honlapján (udvarhely.
ro) olvashatók. Bővebb információért a polgármesteri hivatal
szociális igazgatóságához lehet
fordulni (a városháza földszintjén
az 1-es irodában vagy a 0744420918-as telefonszámon).

Szobrot állítanak a Ferenc-rendi Ervin atya emlékére
• Párhuzamosan tizenkét utcában zajlik útjavítás Gyergyószárhegyen, ugyanakkor

szobor készül a település központi részén a 2016-ban elhunyt Ferencz Béla Ervin
ferences szerzetes tiszteletére.
HEGYI ZSUZSÁNNA
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Gyergyószék

izenkét forgalmas utcát, összesen
mintegy hat és fél kilométeres
hosszúságban, tesznek úgy járhatóvá Gyergyószárhegyen,
hogy aszfaltoznak, átereszeket javítanak, sáncokat,
árkokat hoznak rendbe. A
munkálatok párhuzamosan minden helyszínen
zajlanak. „Felszedték a
régi útburkolatot, elkészült
az alap, most a sáncokat készítik,
és az ígéretek szerint egy hét múlva
már rátérnek az aszfaltozásra” – is-

mertette a jelenlegi helyzetállást
Danguly Ervin, Szárhegy polgármestere. A kivitelezés során fontos volt,
hogy az árvízvédelmi szempontokat
helyezzék előtérbe, hiszen ilyen megközelítésből Szárhegy veszélyeztetett zónának minősül. A kivitelezés
határideje szűkösen egy év, vagyis
2021 júniusa. A nagyberuházásra
uniós alapokból 5,5 millió lejt nyert
a szárhegyi önkormányzat, ehhez az
önrész 2,7 millió lej.

Szobor készül Ervin páter
tiszteletére
Az útfelújítás mellett a település
több épületén, illetve részén zaj-

lik munka. Egy tervezett beruházás a Gyergyószárhegyi Kulturális
és Művészeti Központ előtti teret
érinti. Itt az elképzelés szerint az
intézményt övező terület rendezése
mellett egy térdelő ferences szerzetest ábrázoló bronzszobor készül,
a település szülötte, a 2016-ban elhunyt Ferencz Béla Ervin atya tiszteletére. „Ervin atya idén lett volna
100 éves, itt nyugszik a szárhegyi
ferences templom sírkertjében, de
azt a szellemi értéket, örökséget,
amit hátrahagyott, nem tudjuk eltemetni és feledni, így emlékére egy
élő nagyságú szobrot állíttatunk.
Polgár Botond szobrászművész tervezte és készítette el az emlékmű

mintáját” – mondta Danguly Ervin
polgármester. A gesztenyefa helyén
álló szobor avatását nyárra tervezték, az emlékmű tervei időben el
is készültek, a magyarországi öntőműhelyt is felkérték a kivitelezésre, viszont pályázatuk nem nyert
a Bethlen Gábor Alapnál a szobor
ellenértékére. Ennek következtében
keresték meg Böjte Csaba ferences
atyát, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetőjét. „Nagyon jó indulattal fogadta Böjte atya a megkeresésünket. Így sikerült megosztani a
9 millió forintra rúgó költségeket.
Ennek majdnem felét felvállalta az
alapítvány, a fennmaradó részt az
önkormányzat indítványozására
civil kezdeményezés részeként az
Ervin atya által létrehozott Kájoni
János Alapítvány gyűjti és finanszírozza” – mutatott rá az elöljáró.

A szobrászművész terve. Ervin atya,
a térdelő ferences szerzetes
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