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• Néhány hét múlva 
munkához lát a kivi-
telező Gyimesközép-
lokon, elkezdődik a 
községben az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat 
építése. Két év alatt 
kell befejezni a be-
ruházást, amelynek 
költségei az emelkedő 
anyagárak miatt lehet, 
hogy nagyobbak lesz-
nek a tervezettnél.

KOVÁCS ATTILA

Az utolsó jóváhagyásokat vár-
ja a fi nanszírozó részéről az a 
kivitelezési szerződés, ame-

lyet áprilisban írtak alá a község és 
a közbeszerzési eljáráson nyertes 
vállalkozás között a gyimesközép-

loki víz- és szennyvízhálózat ki-
építése érdekében. A tavaly 
decemberben kiírt licitre 
több jelentkező is volt, végül 
egy szatmári cég ajánlata 
bizonyult a legjobbnak – 
tudtuk meg Gergely Károly 
polgármestertől. Ő úgy szá-
mol, hogy június elején már 
megkezdik a munkálatokat, 

amelyeket a szerződés értelmé-
ben két éven belül, 2023 nyarán kell 
befejezni. A beruházás értéke áfával 
együtt eléri a 12 millió lejt, ennek 90 
százalékát a Központi Regionális 
Fejlesztési Ügynökség biztosítja eu-

rópai uniós támogatásból, a község 
önrésze 10 százalék.

Drágultak az anyagok

Gergely Károly szerint a közbeszer-
zési eljárás során a kivitelező úgy 
értékelte, a rendelkezésre álló ösz-
szegből elvégezhető a beruházás, 
viszont idén tovább drágultak az 
építőipari anyagok – a felhaszná-
landó vezetékeké például több mint 
30 százalékkal –, ezért nem kizárt, 
hogy kiegészítésekre is szükség 
lesz. Ezt viszont csak az önrész ér-
tékének növelésével lehet biztosíta-
ni, így ha szükség lesz rá, további 

támogatásokért kell folyamodniuk. 
„Amennyiben a kivitelezés közben 
nem történnek előre nem látott aka-
dályok, a határidőre befejezhető a 
munkálat” – értékelt. A hegyvidéki, 
szűk patakvölgyekkel szabdalt tele-
pülésszerkezet nem könnyíti meg a 
munkát, kevés a közterület is, ahol 
a vezetékeket úgy lehet lefektetni, 
hogy az utak burkolata sértetlen 
maradjon. Az ivóvizet Jávárdi pata-
kából, egy bővizű forrásból fogják 
be, onnan halad a vezetékrendszer 
Hidegségen át a község központjáig, 
majd a 12A jelzésű országút mentén 
a megállói népiskoláig. Közel 1500 
háztartás csatlakozását teszik így le-

hetővé a víz- és csatornahálózathoz, 
a vezetékeket a telekhatárokig jut-
tatják el, a bekötéseket a lakóknak 
kell biztosítaniuk. A többi patak-
völgy a földrajzi adottságok miatt 
kimarad ebből a fejlesztésből, szá-
mukra más megoldásokra van szük-
ség. A szennyvíztisztító állomást a 
község felső végén, a megyehatár 
közelében építik meg, ahol területet 
vásároltak. Mivel az illetékes víz-
ügyi igazgatóság nem engedélyez-
te a korábban elképzelt változatot, 
mert túl közel van a lakóházakhoz, 
konténeres rendszerű tisztítót kell 
építeni, ahonnan a megtisztított víz 
a Tatrosba jut majd.

Két évre való  munkálatok
Gyimesközéplokon víz- és csatornahálózat építése kezdődik

Jobban van 
a polgármester

Továbbra is kórházban ápolják, 
de kedd óta jelentősen javult 
az állapota – mondta el a 
Székelyhonnak Gálfi Árpád. 
Székelyudvarhely polgármes-
tere két napja, lázzal és ízületi 
fájdalmakkal jelentkezett a vá-
rosi kórházban, ahol igazolták 
a koronavírus-fertőzést. Noha 
súlyosabb tünetei, légzési ne-
hézség vagy köhögés nem volt, 
elővigyázatosságból beutalták 
a kórházba. „Sokkal jobban 
érzem magam, a vizsgálatok 
eredményei is jók, az ízületi 
fájdalmak is elmúltak. Úgy néz 
ki, időben léptem – számolt 
be a polgármester. Érdeklődé-
sünkre elmondta, a család-
tagjainál egyelőre semmilyen, 
a fertőzésre utaló tünet nem 
jelentkezett, mindenki jól érzi 
magát, de természetesen az 
érvényes járványügyi korlá-
tozásokat így is betartják. 
Egyébként a székelyudvarhelyi 
polgármesternek mára volt 
előjegyzése az egyik helyi 
oltóközpontban, ahol a Pfizer/
BioNTech vakcináját kapta 
volna meg. Mint korábban 
elmondta: a polgármesteri 
hivatal munkaközössége 
szervezett akció részeként 
vette fel az oltást, Gálfi maga 
szolidaritásból várt mostanáig 
a védőoltással.

• RÖVIDEN 

Gyimesközéplokon nemsokára 
munkához lát a kivitelezéssel 
megbízott cég

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

S ok időskorú él Homoródalmáson, 
ráadásul közülük többen egye-

dül, nekik szeretnének közösségi teret 
biztosítani a kikapcsolódáshoz 

a nappali foglalkoztatóköz-
pont létrehozásával – tá-
jékoztatta lapunkat Tikosi 
Zoltán, Homoródalmás pol-
gármestere. Mint mondta, 
ennek megvalósításáért a 
Regionális Operatív Prog-
ramban (POR) pályáztak 

sikeresen mintegy 1,4 millió 
lejért. A projekt részeként egy meglé-
vő épületet kellett átalakítani a célnak 

megfelelően, erre pedig ideális volt a 
kultúrotthon szomszédságában lévő 
régi, omladozó tekepálya. 

Ősszel befejezik

A létesítmény egy konyhai tároló 
részből – itt tálalhatják fel a máshol 
elkészített ételt –, egy nagyobb mére-
tű közösségi teremből, valamint egy 
orvosi rendelőből fog állni. Utóbbiban 
délutánonként olyan rutinvizsgálato-
kat végezhetnek el a megbízott szak-
emberek, mint például a vérnyomás-
mérés. A rendezvényteremben székek 
és asztalok lesznek, ahol kártyázni, 
römizni lehet, ugyanakkor tévézésre, 
asztaliteniszezésre is lesz lehetőség. 
Mindemellett mosodát is létrehoznak 

az épületben, amit az idősek hasz-
nálhatnak. Egyébként mindhárom 
említett résznek külön bejárata lesz, 
megfelelő mellékhelyiségekkel.

A munkálatok 85 százalékával már 
elkészültek – felújították a tetőzetet 
és a villanyhálózatot, leszigetelték az 
épületet, beszerelték a fűtésrendszert, 
kicserélték az ajtókat és ablakokat stb. 
–, azonban még hátravannak kisebb 
vakolási munkálatok, a falak lefesté-
se, a padolás, valamint a kinti terep-
rendezés. Utóbbi részeként vissza kell 
helyezni a földmunkák alkalmával fel-
szedett térköveket. Noha április végére 
kellett volna befejezni a munkálatokat, 
a járványhelyzet miatti nehézségek 
okán ez nem valósulhatott meg. Az új 
határidőt december végére tűzték ki, 
de a polgármester reményei szerint 

már késő ősszel megnyithatják a fog-
lalkoztató központot.

Kisbuszt is vásároltak

Tikosi rámutatott, a projekt részeként 
nemcsak az épület bútorzatát és egyéb 
szükséges berendezéseket, orvosi fel-
szereléseket vásárolhattak meg, de 

költhettek egy kisbuszra is, amellyel 
megoldható az idősek oda- és haza-
szállítása. Utóbbiban egyebek mel-
lett a mozgássérültek számára fontos 
emelőszerkezet is van. Kérdésünkre 
arra is kitért, hogy bár felmerült egy 
bentlakó típusú öregotthon megépíté-
sének ötlete is, az már túl nagy beru-
házás lett volna a község számára.

Előtérben az idősek: nappali foglalkoztatóközpont épül Homoródalmáson
• Idősek számára épül nappali foglalkoztatóközpont 
Homoródalmáson, ahol egészségügyi rutinvizsgála-
tokat is fognak végezni a megbízott szakemberek. A 
munkálatokat még idén ősszel be szeretnék fejezni.

Késő ősszel fejeződnek be a munkálatok

▸  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




