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• Több mint 50 millió 
lej értékű beruházás 
során építenének ki 
gázhálózatot öt felcsíki 
községben, amelyek 
közösen pályáztak tá-
mogatásért. Több évre 
szóló munkálatokról 
van szó, amelyekhez 10 
százalékos önrésszel 
kell hozzájárulni, ha a 
pályázat eredményes 
lesz és megkapják a 
finanszírozást.

KOVÁCS ATTILA

K isebb és nagyobb csopor-
tokba tömörültek a csíki 
községek annak érdekében, 

hogy minél eredményesebben pá-
lyázhassanak az Európai Alapok 

Minisztériuma által meg-
hirdetett kiíráson európai 
uniós támogatásért, ame-
lyet települések földgázhá-
lózatainak kiépítésére lehet 
felhasználni. Csíkszentsi-
mon Csíkszentimrével, Ma-
défalva Csíkcsicsóval és 
Csíkrákossal szövetkezett, 

a legnagyobb ilyen tömörülést 
pedig Csíkdánfalva, Csíkmadaras, 
Csíkszenttamás, Csíkkarcfalva és 
Csíkszentdomokos alkotják. Utóbbi 
községben már régóta van földgáz, 

és jelentős számú fogyasztó is, most 
viszont hálózatbővítésre és kor-
szerűsítésre készülnek. Mint Bőjte 
Csongor Ernő dánfalvi polgármester 
kérdésünkre elmondta, korszerű, 
okos fogyasztásmérőket terveznek 
felszerelni, ez pedig minden szent-
domokosi fogyasztót érint majd.

Ötezer új rácsatlakozás
A pályázati dokumentációt a na-
pokban adták le, miután a szük-
séges előtanulmányok elkészültek 
és a szakhatósági engedélyeket is 

beszerezték. A községvezető arról 
is tájékoztatott, hogy a pályázat 
össz értéke 52 millió lej áfa nélkül, 
a tervezett munkálatok során pedig 
86 kilométernyi gázvezeték-háló-
zat építését és 5036 új fogyasztó 
rácsatlakozását irányozták elő. Két 
gázátadó állomást kell építeni az 
üzembe helyezés érdekében, egyik 
Dánfalva, a másik Madaras közelé-
ben lesz, rácsatlakozva a Transgaz 
regionális földgázelosztó vállalat 
távvezetékére. Karcfalvát és Szent-
tamást a szentdomokosi átadó fogja 
kiszolgálni, ennek megfelelően a 

fővezetéket is onnan építik tovább. 
Mivel a községi utak legnagyobb 
részét már leaszfaltozták, a gázve-
zetékek számára úgy kellene helyet 
találni, hogy az új utcaburkolatokat 
ne törjék fel az ásással. Bőjte szerint 
ez főként a szélesebb utcákban le-
hetséges, a szűkebbekben már ke-
vésbé, de ezt fel kellett vállalni, és 
meg kell oldani.

Elbírálásra várnak

A költségekhez 10 százalékos ön-
résszel kell hozzájárulniuk a pályá-

zóknak. A polgármester szerint az 
igények alapján teljesíthető a rácsat-
lakozások száma, ha nem is fűtésre 
használja mindenki a földgázt, de 
a konyhában mindenképp fogja. A 
hálózatot minden utcában a telek-
határokig készítik el. A pályázati 
kiírás szerint 2023-ban a munkálato-
kat is be kellene fejezni, ez viszont 
a korábbi tapasztalatok alapján nem 
tűnik egy biztos határidőnek, azt 
sem lehet tudni, mikor történik meg 
a pályázatok elbírálása – emlékezte-
tett a polgármester.

Szövetség a gázhálózat érdekében
Nagyberuházásra pályázik öt felcsíki község

KORPOS ATTILA

A még tisztségben lévő városvezetés 
részéről Ráduly Róbert Kálmán 

polgármester elmondta, mivel sétá-
lóutca szerepet adtak ennek a felület-
nek, a Petőfi  Sándor utca gyalogosok-

nak fenntartott része immár 
jelképesen százötven mé-
terrel lett hosszabb. Ennek 
érdekében a Lejtő utca felső 
részén már fel is szerelték 
az autós forgalom behajtá-

sát megakadályozó sorompót, 
amelynek beüzemelése még várat 
magára. Ráduly megjegyezte, több 
mint egy évtizede létezik a tanácsi ha-
tározat a behajtás tiltásáról, mégsem 

tartja be azt szinte senki. „Az új taná-
csi határozatot előkészítettük a behaj-
tással kapcsolatosan, de egyelőre nem 
tudtuk beterjeszteni a tanácsülésre. 
Beléptető rendszerben gondolkodunk, 
a berendezés egyébként rendszám-
felismerő szenzorral is el van látva” 
– számolt be Szőke Domokos alpolgár-
mester, hozzátéve, hogy a Lejtő utca a 
folyamatban lévő munkálatok miatt 
nem volt lezárva, de a későbbiekben 

ez újból csak a gyalogos forgalomnak 
lesz visszaadva.

634 ezer lejbe került

„Előbb az esővízhálózat kiépítését 
szerettük volna megoldani, hiszen 
a fenti utcákból lezúduló, nagy 
mennyiségű eső több alkalommal 
is elárasztotta a Petőfi  utca ide eső 
részét” – tudatta Szőke, megjegyez-
ve, hogy csak negyedik kiírásra és 
a beruházási összeg megemelésével 
sikerült kivitelezőt találniuk a felújí-
tásra. Megköszönte ugyanakkor az 
áramszolgáltatónak (Electrica Rt.), 
hogy felszámolta az utcában lévő 
villanyoszlopokat és földbe helyezte 

a villanyáramot biztosító kábeleket. 
Az utca közvilágítása a későbbiek-
ben fog megvalósulni, ezt a város 
egy másik korszerűsítési pályázat 
részeként fogja kivitelezni. Leit-
mann Péter, a kiviteli tervek készí-
tője elmondta, nehéz volt megfelelő 
szakembert találni a kockakövek 
minőségi elhelyezésére az utca bur-

kolataként. Rámutatott, több esőzés 
után is ellenőrizték az utcát, de most 
már nem zúdul le a víz az utca alsó 
részére. A 634 ezer lejes felújítást tel-
jes egészében a helyi költségvetésből 
fi nanszírozták.

Csíkszereda sétálóutcája napközben inkább parkolóra hasonlít, ennek most vége lehet
• Újabb három beruházás végére tett pontot Csíkszereda 
önkormányzata. Átadták az újonnan felújított, több fejtörést 
és lakossági elégedetlenséget okozó Lejtő utcát, elkészült 
az Octavian Goga Főgimnázium bentlakása, és a Zsögöd 
utca felső szakaszának átvételezésére is sor került.

Fontos, hogy az utca lakói mellett 
csak indokolt esetben lehessen 
behajtani a gyalogosoknak szánt 
Lejtő utcába

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Még két beruházás
Az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának átvétele is megtörtént, 
amely a több mint hatvanszázalékos helyi önrésszel kiegészítve 4,6 millió 
lejbe került. A Zsögöd utca felső szakaszának felújítását – akárcsak a 
másik két beruházást – szintén helyi vállalat végezte el, ennek értéke 
elérte a 2 millió lejt.

Van igény a földgázra, ha 
a pályázat sikerrel jár, pénz is lesz

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




