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• A Hargita megyei 
községek jól telje-
sítettek az Európai 
Beruházások és Pro-
jektek Minisztériuma 
által kiírt pályázaton, 
amely uniós támoga-
tást biztosít a telepü-
lések földgázhálóza-
tainak kiépítésére. A 
támogatásra érdemes-
nek ítélt tíz pályázat 
közül négyet Hargita 
megyéből nyújtottak 
be, összesen 11 közsé-
get tömörítve, a finan-
szírozás értéke pedig 
eléri a 170 millió lejt.

KOVÁCS ATTILA

Mintegy 170 millió lej ér-
tékű európai uniós támo-
gatással 262 kilométernyi 

gázvezeték és 5 gázátadó állomás 
építése – számokban ezt jelentik 
azok a beruházások, amelyeket az 
elkövetkező években el kell végez-
ni 11 Hargita megyei községben, 
több ezer háztartás számára biz-
tosítva az eddig hiányzó vezeté-
kes gázt. Az Európai Beruházások 
és Projektek Minisztériuma által 
meghirdetett kiíráson a minél ma-
gasabb pontszám elérése és meg-
felelő számú fogyasztó biztosítá-
sa érdekében a tizenegy Hargita 

megyei pályázó közül csak Gyer-
gyóremete indult egyedül, a csíki 
községek közül Csíkszentsimon 
Csíkszentimrével, Madéfalva Csík-
csicsóval és Csíkrákossal társult, a 
legnagyobb ilyen tömörülést pedig 
Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csík-
szenttamás, Csíkkarcfalva és Csík-
szentdomokos ötöse hozta létre. 
Mindannyian megkapták a pályá-
zatok kedvező elbírálásáról szóló 
értesítést, így most a fi nanszírozási 
szerződések aláírására várnak. A 
munkálatok során az utcai vezeté-
kek a telekhatárokig készülnek el, 
fogyasztásmérőket szerelnek fel, a 

rácsatlakozási költségeket viszont 
a lakóknak kell kifi zetniük.

Lakossági igényre cselekedtek

Ha néhány hónapon belül megtör-
ténik a fi nanszírozási szerződések 
aláírása, akkor következhet a szük-
séges közbeszerzési eljárások kiírá-
sa – ismertette a további lépéseket 
kérdésünkre Kozma István. Csík-
szentsimon polgármestere nagyon 
reméli, hogy a kivitelezés befejezé-
sére és az elszámolásra megjelölt 
2023. szeptemberi határidőt be le-
het tartani a projekt során, egyúttal 

számít a lakosság támogatására is, 
mivel a projekt sikere érdekében a 
háztartások legalább 73 százaléká-
nak kell igényelnie a gázhálózatra 
való csatlakozást. Összesen majd-
nem 46 kilométernyi vezeték épül 
majd Csíkszentsimon, Csatószeg 
és Csíkszentimre településeken, 
amelyeket egy gázátadó állomás 
szolgál ki. Ugyanakkor jelentős, 
8 százalékot meghaladó önrészre 

van szükség az önkormányzatok 
részéről az áfástól 30 millió lej ér-
tékű beruházáshoz, amelyet la-
kosságarányosan osztottak el a két 
község között. Ehhez jön még az áfa 
el nem számolható összege is, ezért 
az önkormányzatoknak további tá-
mogatásra lesz szükségük – tudtuk 
meg. A Csíkdánfalva, Csíkmada-
ras, Csíkszenttamás, Csíkkarcfal-
va és Csíkszentdomokos területén 
szükséges 86 kilométernyi vezeté-
képítés áfa nélkül 52 millió lejbe 
kerül, összesen 5036 új rácsatlako-
zást foglaltak be a pályázatba. Két 
gázátadó állomást létesítenek, az 
egyik Dánfalva, a másik Madaras 
közelében lesz, Karcfalvát és Szent-
tamást a szentdomokosi átadó fog-
ja kiszolgálni. Bőjte Csongor Ernő 
csíkdánfalvi polgármester 
szerint a fi nanszírozási 
szerződés aláírása után a 
beruházás műszaki tervei-
nek elkészítése következik, 
ugyanakkor az önrész és az 
áfa jelentős összegének biz-
tosítása érdekében további 
támogatásokra számítanak. 
„Lakossági igények alapján kezde-
ményeztük a beruházást, ezért szá-
mítunk a rácsatlakozásokra, ez adja 
a pályázat jogosultságát” – érvelt a 
községvezető. Madéfalván, Csíkcsi-
csóban és Csíkrákoson több mint 
70 kilométernyi gázvezetéket építe-
nek, ezek ellátásához egy gázátadó 
állomás üzembe helyezésére van 
szükség, amely madéfalvi területen 
lesz. A beruházás költségei meg-
közelítik a 40 millió lejt. Gyergyó-
remetén közel 50 millió lejes beru-
házással készül el a gázhálózat, ott 
több mint 2300 háztartás csatlakoz-
tatását irányozták elő – az önrész 
biztosítása minden esetben további 
támogatást igényel.

Gázhálózatok  tizenegy községben
A Hargita megyei pályázatok 170 millió lejes támogatást nyertek

Van pénz a gázhálózatok 
építésére, de fogyasztókra is 
szükség lesz
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A 2. számú webkamera által meg-
fi gyelt gólyáról nem lehet tudni, 

hogy ugyanarról a példányról van-e 
szó, amely tavaly is ott fészkelt. Vízi 

Júlia, a Milvus Csoport Ma-
dártani és Természetvédel-
mi Egyesület munkatársa 
érdeklődésünkre elmondta, 
nem jelölték meg a kamerá-
val felszerelt fészekben lakó 
gólyát tavaly, ezért nem tud-

ják azonosítani, hogy az tért-e 
vissza vagy egy másikról van szó. 
Hozzátette, a gólyák betartják a ha-
zatérés időpontját, március második 

felében érkeznek minden évben. Ta-
valy például március 18-én észlelték 
az elsőt, idén pedig március 20-án, 
szombaton jelezték a hazatértét. „A 
három- és négyéves madarak térnek 
vissza a vidékre, illetve a faluba, 
ahonnan elmentek ősszel, az egy- és 
kétéves fi atal példányok azonban 
még Dél-Afrikában maradnak” – 
mondta Vízi Júlia. Ami az időjárást 
illeti, a Milvus munkatársa szerint a 
hideg nem befolyásolja őket, hiszen 
táplálék már bőven akad. „A Maros 
amúgy sem fagyott be a télen, sőt a 

korai felmelegedésnek köszönhető-
en a békák is előjöttek múlt héten, 
tehát van elégséges táplálék” – ma-
gyarázta Vízi Júlia, hozzátéve, hogy 
várhatóan a többi gólya is érkezik 
hamarosan, hiszen már Ratosnya 
környékéről is jelezték, hogy láttak 
25 madarat, Székelytompán pedig 
egyet. Még Craiováról is telefonál-
tak a Marosvásárhelyen működő 

egyesületnek, hogy golyát láttak, és 
érdeklődtek, hogy eshet-e bajuk a 
hideg időjárás miatt. „Aggodalomra 
semmi ok, jól alkalmazkodnak az 
itteni körülményekhez, a lényeg az, 
hogy legyen mit enniük” – hangsú-
lyozta a Milvus munkatársa. A gó-
lyát a következő címen lehet élőben 
követni: https://milvus.ro/Hu/web-
cams/storkcam2/.

Megérkezett az első gólya Sáromberkére
Visszavitték 
a medvét az erdőbe
Elkábították és visszavitték az 
erdőbe azt a medvét, amely 
élelem után kutatva behatolt 
szombaton a gyergyóditrói is-
kola udvarára – közölte hétfőn 
Birtalan István, a gyergyó-
szentmiklósi horgász-vadász 
egyesület elnöke. A medve 
jelenlétét korábban a falu több 
pontján is jelezték. A körülbelül 
kétéves állatot messze bevitték 
az erdőbe, egészen a vadász-
társaság által gondozott terület 
határáig. Birtalan szerint a 
medve nemrég vált meg az 
anyjától, és a legegyszerűbb 
módját választotta a megél-
hetésnek: kukázni kezdett. 
Hozzátette, azért kerül sor 
ilyen esetekre, mert a medvék 
nem tartanak az embertől – írja 
az Agerpres hírügynökség.

• RÖVIDEN 

• Megérkezett az első gólya Sáromberkére, a gólyafalu-
ként is emlegetett Felső-Maros menti településre. A madár 
fészekbeli életét kamera segítségével élőben lehet követni.

A gólya élőben követhető a Milvus Csoport weboldalán
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