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A községeknek legkevesebb 
négymillió lej, a kisváro-
soknak pedig minimum hét-

millió lej értékben hagy jóvá biztos 
támogatást infrastrukturális korsze-
rűsítésekre a fejlesztési minisztéri-
um, amennyiben azok megfelelő do-
kumentációval pályáznak az Anghel 
Saligny-programban; ugyanakkor 
négy-, illetve hétmillió lejnél több-
re is pályázhatnak, a siker azonban 
már nem garantált – jeleztük több 
alkalommal is. Ezt Udvarhelyszé-
ken ki is használják, a megkérdezett 
önkormányzatok egyike sem a mini-
mális támogatást kéri. 

Utcák, bicikliút

Közel 50 millió lej értékben adott le 
három pályázatot az említett prog-
ramban a szentegyházi önkormány-
zat – fejtette ki lapunknak Lőrincz 
Csaba helyi polgármester. Mint mond-
ta, szeretnének modernizálni több 
utcát a nagyfalusi katolikus templom 
(Szent András-plébániatemplom) és a 

település Madarasi Hargita felőli kijá-
rata között – már el is készült a kivi-
telezési terv –, amihez 17 millió lejes 
támogatásra van szükség. Ezenkívül 
tizenhárom olyan utcát aszfaltozná-
nak le a kisvárosban, ahol korábban 
ez még nem történt meg. Ezek között 
vannak olyanok, amelyekben nincs 

vagy csak részlegesen van kiépítve 
az ivó- és a szennyvízhálózat. Utóbbi 
megvalósítása ugyan előfeltétele a 
sikeres pályázatnak, de ezt pótolnák 
időközben, a szolgáltatóval közösen 
szerezve támogatást. Ha mégsem 
járnak sikerrel, akkor bizonyos része-
ken akár saját forrásaikat felhasznál-

va is elvégeznék a beruházást annak 
érdekében, hogy megkapják az asz-
faltozáshoz szükséges 20 millió lejes 
támogatást. Harmadik nagy projekt-
jük a járda- és bicikliút-építés a szel-
terszi eltérő, illetve Szentegyháza és 
Kápolnásfalu adminisztratív határa 
között a 13A jelzésű országút mentén.

A székelykeresztúri önkormány-
zat is utak modernizálása érdeké-
ben adott le pályázatokat, összesen 
26 millió lej értékben – tudtuk meg 
Koncz Hunor János polgármester-
től. Rámutatott, ezek közül az egyik 

legfontosabb a Kossuth Lajos lakó-
telepen lévő, eddig elhanyagolt par-
kolók, járdák és utak rendbetétele, 
de egyebek közt Betfalván is jelentős 
utcakorszerűsítéseket végeznének 
azokon a helyszíneken, ahol koráb-
ban még nem aszfaltoztak.

Van, mire költeni a falvakban

Gyerkó Levente, Galambfalva község 
polgármestere közölte, ők mintegy 
12 millió lejt igényeltek a program 
részeként, hiszen le szeretnének asz-
faltozni több újonnan alakuló utcát 
a hozzájuk tartozó településeken, 
ugyanakkor hasonló munkálatokat 
végeznének a Nagygalamb-
falva és Székelydobó közöt-
ti részen lévő községi úton.

Felsőboldogfalva köz-
ségben öt pályázatot adtak 
le, összesen 18,5 millió lej 
értékben – magyarázta 
Zsombori Levente polgár-
mester. Igényeltek támoga-
tást a Farcádot, Hodgyát, Bikafal-
vát, Ócfalvát és Felsőboldogfalvát 
érintő szennyvízhálózat, valamint 
az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépí-
tésére, ugyanakkor a Telekfalva és 
Sándortelke közötti út felújítására is. 
Mindemellett terveik között szerepel 
a Székelyudvarhely és Gyepes közöt-
ti út hozzájuk tartozó szakaszának 
modernizálása és a Sükőben lévő 
főút rendbetétele.

Mindenekelőtt útfelújítások
Az udvarhelyszéki önkormányzatok is kihasználják az Anghel Saligny-programot
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Le is aszfaltoznák a nemrég 

felújított kövezett utat Telekfalva 

és Sándortelke között
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• Utcák és utak felújítására pályáznak elsősorban az udvarhelyszéki önkormányza-
tok az Anghel Saligny-programban, de olyan község is akad az általunk megkérde-
zettek között, amely szennyvízhálózatot építene. Mindenhol igyekeztek több projekt 
lebonyolítására kérni támogatást a fejlesztési minisztériumtól.

GE RGE LY I M R E

A Bucsin negyedben minden 
vezeték a földbe került, még 

egy akna beépítése van hátra, és a 
kivitelező elkezdte a munkálatok 
során keletkezett föld- és törme-
lékhalmok elszállítását – közölte 
érdeklődésünkre Angi Zoltán. Ezen 
a héten már a nyomáspróbák is el-

kezdődnek, és a városmenedzser 
számításai szerint ezek is lezárul-
nak november végére. Ezután a 
városi közműszolgáltató HVCSK 
feladata következik, azaz hogy 
megtörténjen a lépcsőházak bekö-
tése. Ez a folyamat várhatóan két 
hetet vesz igénybe, és ha nem jön 
közbe semmi váratlan fordulat, év 
végére a Bucsin negyedi lakók már 
az új hálózaton kapják az ivóvizet. 
Angi Zoltán ugyanakkor kihangsú-

lyozta, hogy a szolgáltató feladata 
a rácsatlakozási pontig tart, azaz a 
tömbházak belső rendszerein szük-

séges munkálatokat már a lakók-
nak, illetve a lakószövetségeknek 
kell megoldaniuk. 

A munkálatok során felásott 
utak helyreállítása egyelőre ideig-
lenes jelleggel történik meg: kavi-
csréteget öntenek az eltávo-
lított útburkolat helyére, 
és majd tavasszal kerül-
het sor az aszfaltozásra. 
A városmenedzser még 
elmondta, hogy jövőre a 
csatornázásnak kezdenek 
neki a Bucsin negyedben, 
tehát ismét ásni fognak. A lakó-
negyed útjainak teljes rendbetétele 
majd azt követően történhet meg.

A tervek szerint év végéig befejezik a vízhálózat kiépítését
• Év végén már az új hálózaton kapják az ivóvizet a 
gyergyószentmiklósi Bucsin negyed lakói – persze ha 
valamilyen váratlan akadály közbe nem jön – jelezte 
Angi Zoltán városmenedzser. Jövőre a csatornahálózat 
cseréje következik ugyanitt.

Még van dolguk a munkagépeknek, 

amíg elkészül a beruházás

◂  F OT Ó : G E R G E LY I M R E




