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• Hatmillió lej értékű 
finanszírozást biztosít 
a környezetvédelmi 
tárca a Tatros folyó 
gyimesbükki szaka-
szán szükséges árvíz-
védelmi, szabályozási 
munkálatok céljaira. 
A folyó Gyimesközép-
lokon is lakóházakat, 
hidakat veszélyeztet, 
de az ottani partvéde-
lem biztosítása érde-
kében még terveket 
kell készíteni.

KOVÁCS ATTILA

A Gyimesekben eredő, gyors 
vizű Tatros folyó, amelyet 
hegyi patakok táplálnak, 

nagy esőzések után tud igazán ve-
szélyessé válni. Áradása számos 
alkalommal okozott már pusztítást 

háztáji gazdaságokban, uta-
kat, hidakat rongált meg 
vagy tett tönkre, területeket 
öntött el. A Gyimesbükk 
község területén történő ára-
dásokat megelőzendő part-
védelmi munkálatok elvég-

zésére már korábban műszaki 
terveket készíttetett a Bákói Vízügyi 
Igazgatóság, a környezetvédelmi 
minisztérium részéről pedig a szük-

séges pénzösszeget, 6 millió lejt is 
megkapják – ezt nemrég egy hely-
színi találkozón tudatta Tánczos 
Barna tárcavezető. „A község egyik 
felét már négy alkalommal öntötte 
el a Tatros az elmúlt években, ezért 
ez nagy segítség nekünk, és a lakos-
ság nevében köszönettel tartozunk 
érte” – mondta kérdésünkre Olteán 
Péter polgármester. Hozzátette, 1,5 
kilométeres szakaszon támfalak 
építésével erősítik meg a partot, 
a munkálatokat idén el is végzik. 
Mivel további árvízvédelmi beavat-

kozásokra is szükség van, arra szá-
mítanak, hogy a munkálatok jövőre 
folytatódnak.

Veszélyhelyzet 
Gyimesközéplokon is

Gyimesközéplokon a Tatros, illetve a 
Hidegség patak mentén több éve el-
kezdett partvédelmi munkálatok ab-
bamaradtak, viszont nagy szükség 
lenne ezek folytatására, mert a gyors 
folyású vizek rendszeresen okoznak 
áradásokat, és alámossák a partsza-

kaszokat, lakóházakat, gazdasági 
épületeket, hidakat is veszélyeztet-
ve. A község polgármestere, Gergely 
Károly is ígéretet kapott arra, hogy 
a környezetvédelmi minisztérium 
biztosítja az árvízvédelmi beavat-
kozásokhoz szükséges összegeket, 
ők viszont hátrányban vannak, mert 
a munkálatok tervei hiányoznak. 
Ezért most előtanulmányokat, majd 

műszaki terveket kell készíteni ah-
hoz, hogy igényelhessék a fi nanszí-
rozást. Néhány napja a területileg 
illetékes Bákói Vízügyi Igazgatóság 
képviselőivel végigjárták a Tatros 
folyó és a Hidegség patak kritikus 
szakaszait, felmérve, hogy milyen 
beavatkozásokra lenne szükség – 
számolt be a polgármester, aki sze-
rint több olyan rész van, ahol mind-
két part megerősítésre szorul, több 
támfalat is kellene építeni, a kritikus 
szakaszok hossza összesen elérheti 
az 5 kilométert is.

Megelőzik a Tatros pusztítását
Jelentős árvízvédelmi beruházás kezdődhet el a Gyimesekben

K O V Á C S  E S Z T E R

M ásodik alkalommal találkoz-
tak az ADI, azaz a fejlesztési 

társulás leendő tagjai csütörtökön 
Székelyudvarhelyen: az idő sürget, 
hiszen a mintegy 30 milliárd eu-
ró értékben meghirdetett Nemzeti 
Helyreállítási Alapra április végéig 
összesítheti és teheti meg javaslatait 
Románia. A pályázatokat hat tenge-
lyen írják ki, ebben a könnyített pá-
lyázati helyzetben pedig azok lesz-
nek helyzetelőnyben, akik konkrét 
tervekkel készülnek, hangsúlyozta 

Bíró Barna Botond. Hargita Megye 
Tanácsának udvarhelyszéki alelnö-
ke fontosnak tartotta hozzátenni: 
a cél, hogy Székelyudvarhely és a 
környező települések közösen tudja-
nak pályázni, ebben pedig mind az 
anyagi, mind a szakmai partnersé-
get vállalja a megyei önkormányzat.

Közös stratégiai pontok

A partnerséget vállaló önkormány-
zatok első körben a legfontosabb 
stratégiai pontok listáját állítják 
össze, ennek alapján jön létre a fej-
lesztési társulás egységes stratégi-
ája. „De a pénznél és a pályázatnál 

sokkal többet látok ebben az együtt-
működésben” – hangsúlyozta Pálfi  
Kinga, Székelyudvarhely alpolgár-
mestere. A vidék és a város össze-
fogásáról van szó, aminek lényege, 
hogy az infrastrukturális beruházá-
sokon túl a közösségi jólétre fektes-
sék a hangsúlyt, magyarázta Bálint 
Imre Elemér, Oroszhegy község pol-
gármestere, hozzátéve: örül, hogy 

ezáltal élhető térséggé válhat Udvar-
helyszék.

Közös jövőkép

A Szabad Emberek Pártjának szé-
kelyudvarhelyi szervezete nevében 
András Lehel frakcióvezető mutatta 
be a párt városfejlesztési jövőképét a 
vidéki partnereknek. Mint kifejtette, 

az udvarhelyihez hasonló jövőképet 
tűzhet ki célul a vidék is. Pál Dénes 
önkormányzati képviselő az alaku-
ló fejlesztési társulásban rejlő gaz-
dasági lehetőségekről számolt be. 
Elmondta: eddig nem volt 
összehangoltság a térség 
gazdasági szereplői között, 
most egy hálózat kialakítá-
sával meg kellene vizsgál-
ni, hogy melyek a szék erős-
ségei. Megjegyezte továbbá, 
hogy szerinte jelenleg Ud-
varhely a kereskedelemben 
teljesít a legjobban. 

Ami az ütemtervet illeti, a találko-
zón megtudtuk, hogy a cselekvési ter-
vek meghatározása a következő lépés, 
május végére pedig konkrét formát 
kell öltenie a fejlesztési társulásnak.

Alámosott, megerősítésre 
szoruló partszakasz 
Gyimesközéplokon. 
Beavatkozásra van szükség
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Székelyudvarhely és a környező települések metropoliszövezetté alakulnának
• Udvarhelyszék metropoliszövezet névvel jönne 
létre az a fejlesztési társulás, amely Székelyudvarhely 
mellett 16 környező települést foglalhat magába: a cél 
közös fejlesztési stratégiák kialakítása, hogy az Euró-
pai Unió által finanszírozott Nemzeti Helyreállítási Alap 
forrásaira, de a 2021–2027-es EU-s pályázati ciklusban 
is együttesen lépjenek fel a közös ügyekért.

A Székelyudvarhely 30 kilométeres körzetében 
lévő 16 önkormányzatnak van lehetősége 
bekapcsolódni a fejlesztési társulásba
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