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Víz- és szennyvízhálózat készül
Gyimesközéplok jelentős fejlesztés előtt áll
• Gyimesközéplok 
jelentős részének 
vízellátását, illetve a 
szennyvíz elvezetését 
és tisztítását bizto-
sítja az a beruházás, 
amelyet európai uniós 
támogatással készül-
nek elkezdeni idén. A 
természeti adottsá-
gok miatt több patak-
völgy kimarad a fej-
lesztésből, számukra 
más megoldásokat 
kell keresni.

KOVÁCS ATTILA

G yimesközéplok nagy kiterje-
désű, több kétoldali patak-
völgyet is magában foglaló 

településszerkezete jelentősen meg-
nehezíti egy összefüggő ivóvíz- és 
szennyvízhálózat kiépítését, de a 
tervezett munkálatok a község la-
kosságának többsége számára biz-
tosítják majd a jobb körülményeket. 
Mint Gergely Károly polgármester-
től megtudtuk, európai uniós támo-
gatással nemsokára elkezdődik a 
víz- és csatornahálózat kivitelezése.

Nehéz terep

A hálózatépítés érdekében kiírt köz-
beszerzési eljárás során az áraján-

latok benyújtásának határideje 
néhány nap múlva lejár. A község-
vezető elmondta, eddig négy cég 
jelezte érdeklődését a beruházás 
iránt, kérdéseket is intéztek már 
a polgármesteri hivatalhoz. Nem 
lesz egyszerű a feladatuk, mivel a 
szűk völgyekben nehéz megfele-
lően elhelyezni a vezetékeket úgy, 
hogy az utak burkolatát se kelljen 
feltörni, nincs olyan közterület, 
ahol gond nélkül lehetne dolgoz-
ni – emlékeztetett Gergely Károly. 

A polgármester szerint az országút 
mellett nagyobb a hely, de Hidegsé-
gen már nem, ugyanakkor a szeny-
nyvízhálózat vezetékét helyenként 
több méter mélyre kell leásni, és át-
emelő szivattyúkra is szükség lesz. 
De megnehezítik a munkálatokat a 
vasútvonal, a folyóvizek, illetve a 
villany- és telefonhálózat vezetékei 
is. A szennyvíztisztító állomást a 
község felső részén, a megyehatár 
közelében építik meg, ott a község 
egy 63 áras területet vásárolt. Mint 

megtudtuk, ezt utólag újra kellett 
tervezni, az illetékes vízügyi igaz-
gatóság nem engedélyezte a koráb-
bi változatot, mert túl közel van a 
lakóházakhoz. Ezért más típusú, 
konténeres rendszerű tisztítót kell 
építeni, ahonnan a megtisztított víz 
a Tatrosba jut majd.

Szorít a határidő

A Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség biztosította 2,5 millió 

euró értékű európai uniós pályá-
zati támogatás egyik feltétele volt, 
hogy az ivóvízhálózattal megegye-
ző hosszúságú szenny vízhálózat 
épüljön. Az ivóvizet Jávárdi pata-
kánál egy bővizű forrásból fogják 
be, ott lesznek a víztartályok is, 
a rendszer pedig Hidegségen át a 
község alsó, Tatros mentén elterü-
lő részét érintve a megállói isko-
láig készül el, a vezetékeket a 
telekhatárokig fektetik le. 
A polgármester szerint a 
beruházás közel 1500 ház-
tartás csatlakozását teszi 
lehetővé a víz- és csator-
nahálózathoz, amelynek 
műszaki tervei elkészül-
tek, a szükséges engedé-
lyeket is beszerezték. Mivel 
a munkát 2022 tavaszáig kel-
lene elvégezni a határidő szerint, 
tavasszal már szeretnék elkezdeni 
a kivitelezést, ha időben alá tud-
ják írni a szerződést a kiválasz-
tott céggel. A községnek tízszáza-
lékos önrészt kell biztosítania a 
beruházáshoz, ezért igyekeznek 
takarékoskodni a költségvetési 
bevételekkel – tudtuk meg Gergely 
Károlytól. A hálózat nyomvonala a 
természeti adottságok miatt több 
patakvölgyet, így Borospatakát, 
Antalokpatakát, Sötétpatakot, Ká-
polnapatakot sem érinti, a kimara-
dó falurészek számára más megol-
dásra van szükség.

Gyimesközéplok számára fontos beruházás 
kezdődik el ebben az évben
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Ismét alprefektus 
Petres Sándor

Miután december 30-án a 
kormány arról határozott, hogy 
megszűnik Petres Sándor Hargi-
ta megyei alprefektus megbíza-
tása, egy újabb döntéssel vissza-
helyezte őt ebbe a tisztségbe. A 
január 6-ai kormányülésen ismét 
Hargita megyei alprefektusi 
kinevezést kapott Petres Sándor, 
aki így néhány nap szünet után 
folytathatja munkáját.

• RÖVIDEN 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

2018-ban és 2019-ben egyaránt 356 
kisbabának állítottak ki születési 
bizonyítványt a gyergyószentmik-

lósi anyakönyvi hivatal-
ban, 2020-ban azonban 
csökkenés tapasztalható, 
hiszen 334 születést je-
gyeztek. A nemek elosz-
lása közel azonos, 170 
lányt és 164 fiút anya-

könyveztek. A névadásnál 
nincsenek különleges feltételek, 
szigorítások, bármilyen nevet vá-

laszthatnak a szülők gyermekük-
nek, ami nem vulgáris vagy sértő. 
Tavaly a fiúnevek közül a Máté, il-
letve Matei, a Márk és a Dávid volt 
a legnépszerűbb, lánynevek esetén 
nem tapasztalhatók olyan nagy 
arányban a megegyezések, leg-
gyakrabban a Boglárka, a Mária, 
illetve Maria fordul elő.

Az elhalálozások száma évről évre 
nő. 2017-ben a Gyergyói-medencében 

(tehát nem csak gyergyószentmik-
lósiakról van szó) 340-en, 2018-ban 
348-an, 2019-ben 394-en hunytak el, 
2020-ban pedig 429 halotti bizonyít-
ványt állítottak ki a Gyergyószent-
miklósi Polgármesteri Hivatalban. A 

házasságkötéseknél jelentős a csök-
kenés: míg 2019-ben 92, 2020-ban 
mindössze 51 pár kötött házasságot 
a gyergyószentmiklósi esketőterem-
ben, utóbbiak közül 43 pár magyarul 
mondta ki a boldogító igent.

Kevesebben születtek, többen hunytak el
• 2020-ban kevesebb születést jegyeztek a gyergyó-
szentmiklósi városháza anyakönyvi hivatalában, mint 
2019-ben, ellenben évek óta növekszik az elhalálozások 
száma. A házasságkötéseknél is jelentős csökkenés 
tapasztalható, ami a koronavírus-járványnak is betudható, 
hiszen sokan lemondták a tavalyra tervezett esküvőt.

2020-ban 334 kisbabának állítottak 
ki születési bizonyítványt a 
gyergyószentmiklósi anyakönyvi hivatalban
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