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• Majdnem két éve 
készítik a kiegészíté-
seket és várják a jóvá-
hagyásokat ahhoz a 
megvalósíthatósági ta-
nulmányhoz, amelynek 
alapján a Harvíz Rt. 
regionális víz- és csa-
tornaszolgáltató jelen-
tős vezetéképítési és 
bővítési nagyberuhá-
zásokra készül európai 
uniós támogatással. Jó 
esetben is csak jövőre 
kezdődhet el a munka, 
amelyet a következő 
évben, 2023-ban be 
kell fejezni.

 

KOVÁCS ATTILA

Már 2019 nyarán úgy tűnt, 
hogy az utolsó módosítá-
sok és kiegészítések után 

nemsokára el tudják fogadni az Eu-
rópai Alapok Minisztériumánál azt 
a megvalósíthatósági tanulmányt, 
amely Hargita megyében tizen-
nyolc helyi közigazgatási egységet 
érintő víz- és szennyvízhálózat-épí-
tés, -bővítés, valamint az ezekhez 
kapcsolódó létesítmények elkészí-
tését jelenti, és amelynek fi nanszí-
rozására a Harvíz Rt. európai uniós 

támogatásért folyamodott. Azóta 
viszont annyi előrelépés történt, 
hogy még kétszer kellett módosítá-
sokat végezni a dokumentációban, 
ezek természetesen újabb vélemé-
nyezéseket, jóváhagyásokat igé-
nyeltek a szaktárca részéről, nem 
kevés idő alatt. Így már a tanul-
mány harmadik, kiegészített for-
mája várja azt, hogy végre kedvező-
nek minősítsék a minisztériumban 
– tudtuk meg Lányi Kingától. A re-
gionális víz- és csatornaszolgáltató 
vállalat szóvivője szerint a terve-

zett beruházások környezetvédel-
mi eljárása már túllépett a közmeg-
hallgatási fázison, és folyamatban 
van az urbanisztikai bizonylatban 
lévő különböző szakhatósági en-
gedélyek beszerzése. A mintegy 
150 millió euró értékű projekt fi-
nanszírozási szerződését viszont, 
amelyet az Európai Unió Nagy 
Infrastruktúra Operatív Program-
ja (POIM) támogat, csak a minisz-
tériumi jóváhagyás után írhatják 
alá, és a közbeszerzési eljárásokat 
is ezután lehet kiírni.

Közbeszerzések éve

Az idei év meghatározó lesz, mivel 
a fi nanszírozási szerződés aláírása 
után a munkálati, szolgáltatási és 
beszerzési szerződésekhez szüksé-
ges közbeszerzési eljárásokat kell 
kiírni és lefolytatni. A megvaló-
síthatósági tanulmány szerint 14 
munkálati, 1 beszerzési és 3 szolgál-
tatási szerződés van kiírásra tervez-
ve – közölte a szóvivő, hozzátéve, 

a majdani munkálatok kezdete a 
közbeszerzési eljárások hosszától 
függ, mert Romániában átlagosan 1 
évet tart egy ilyen típusú közbeszer-
zési eljárás. Ha minden a kedvező 
forgatókönyv szerint alakul, jövőre 
nemcsak 14 különböző helyszínen, 
hanem összesen 30-nál több tele-
pülésen kezdődhetnek munkálatok 
Hargita megyében az ütemtervek-
nek megfelelően. A beruházásokat 
2023 decemberéig be kell fejezni, 
ezért egyre jobban szorít a határidő.

Egyre jobban szorít a határidő
Közel két éve vár jóváhagyásokra a Harvíz Rt. nagyberuházása

Hargita megye

Vontatottan halad a 
beruházások előkészítése, nagy 
munka lesz határidőre végezni

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B A R A B Á S  Á K O S

Tervezett munkálatok
Csíkszeredában Csibában és 
Szécsenyben víz- és csatornahá-
lózat készül, és további korsze-
rűsítés vár a szennyvíztisztító 
állomásra. Székelyudvarhelyen 
a víz- és szennyvízhálózat, 
illetve a szennyvíztisztító állomás 
kapacitásbővítése, felújítása 
történik, valamint épül egy új 
szállítóvezeték, amely a zete-
váraljai víztározóból juttatja el 
az ivóvizet Székelyudvarhelyre 
és az útvonalon fekvő telepü-
lésekre. Hálózatbővítés, illetve 
-építés várható Csíkcsicsóban, 
Máréfalván, Fenyéden, Orosz-
hegyen, Parajdon, Csíkszentdo-
mokoson, Csíkszenttamáson, 
valamint Csíkszentlélek, Szépvíz, 
Kászon, Csíkszentgyörgy, 
Csíkszentmihály, Csíkszentmár-
ton, Csíkszentsimon, Zetelaka 
településein és Szentegyházán, a 
szükséges vízkezelő állomások, 
szivattyúházak, víztartályok 
létrehozásával, felszerelésével, 
illetve felújításával együtt.

N égy embert kellett kórházba 
szállítani csütörtökön délelőtt, 

miután két autó frontálisan össze-
ütközött a Szentegyháza és Lövéte 
közötti 132-es jelzésű megyei úton. 

Egy Audi és egy Dacia márkájú 
autó ütközött össze frontálisan csü-
törtökön délelőtt a Szentegyháza és 
Lövéte közötti útszakaszon – számolt 

be lapunknak Balázs Pál, a 
szentegyházi önkéntes tűz-
oltók parancsnoka. Össze-
sen három személy utazott a 
Daciában, egyiküket speci-
ális vágóeszközökkel kellett 
kiszabadítaniuk a helyszín-
re kiszálló tűzoltóknak. Az 
említett jármű minden utasa 

sérülést szenvedett, akárcsak az 
Audi sofőrje. Szerencsére minden-
ki eszméleténél volt – végtagjaikat, 
mellkasukat fájlalták –, de mentővel 
kellett őket kórházba szállítani. A 
Hargita megyei tűzoltóság tájékoz-
tatása szerint egy 21 éves nőt és egy 
40 éves férfi t kellett kiszabadítani a 
roncsok közül, a két sofőrt (egyikük 

19, másikuk 25 éves) a helyszínen or-
vosi ellátásban részesítették. A négy 
sérültet a rohammentő-szolgálat és a 
Hargita megyei mentőszolgálat egy-
ségei a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházba szállították. Az utat 
lezárták az autós forgalom előtt, csak 
a helyszínelés befejeztével indították 
újra a közlekedést az érintett szaka-

szon. Napközben a rendőrség közle-
ményt is kiadott; abban az áll, hogy 
az Audi sofőrje szabálytalan előzést 
hajtott végre, amikor összeütközött 
a szabályosan közlekedő Daciával. 
(Fülöp-Székely Botond)

Frontális ütközés Szentegyháza és Lövéte között

Egy Audi és egy Dacia márkájú 
autó ütközött össze frontálisan 

▴  F O R R Á S :  R E N D Ő R S É G

Novák Károly Eduárd a Nézőpontban
Talán ő az egyetlen olyan sportminiszter, aki az öltözőtől a pódium 
legfelsőbb fokáig végigjárta a sportkarrier összes lépcsőfokát. 
Novák Károly Eduárd Székelyföld és egyben Románia első paralimpiai 
bajnoka. Most a szaktárca vezetőjeként próbálja a romániai sportot 
dobogóra emelni. „Azon kívül, hogy sportoló vagyok, óriási nagy 
akarat van bennem, hogy segítsek a sportolókon és adjam meg neki 
azt a lehetőséget, ami nekem sokszor nem volt meg” – fogalmazott 
Novák Eduárd a Nézőpontnak. A paralimpiai bajnokot régóta zavarják 
a hivatásos, illetve az amatőr sport életet megbénító rendszer hibái, 
a számára felmerült mostani lehetőséget a helyzet javítására akarja 
fordítani. A fiatal sporttehetségek támogatásáról, a gyerekkori áldo-
zathozatalokról és a balesetéről, amely gyökeresen megváltoztatta 
az életét, nyíltan és kendőzetlenül beszél Novák Eduárd, Románia 
ifjúsági és sportminisztere a Nézőpont következő adásában, pénte-
ken 12 órától a Székelyhon TV You tube-csatornáján.

Próbáltak megszabadulni a holttesttől
Tetten értek Marosvásárhelyen, a Meggyesfalvi negyedben két nőt, 
amint egy holttestet próbáltak a szeméttárolóba dobni. Az első 
vizsgálatok szerint az áldozat, egy férfi halálát baltaütés okozta. A 
nyomozáshoz közel álló források szerint az incidens, amelynek során 
a férfi életét vesztette, egy Cisnădiei utcai tömbházlakásban történt, 
és egy kiskorú is tanúja volt a bűncselekménynek. Egyelőre sem a 
rendőrség, sem az ügyészség nem közölt hivatalos információkat a 
nyomozásról.
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