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• Tusnádfürdő abba 
a kivételes helyzetbe 
kerülhet, hogy tíz éven 
belül már másodszor 
épít számára ivóvíz-
szállító vezetéket az 
Országos Beruházá-
si Társaság (CNI). Az 
első munkálat gyatra 
minősége rengeteg 
problémát és rendsze-
res vízhiányt okozott, a 
másodiknak, ha meg-
lesz a finanszírozás, ezt 
kell kiváltania.

KOVÁC S AT T I L A

A CNI támogatásán kívül 
nincs más lehetősége a für-
dővárosnak arra, hogy egy 

ilyen méretű beruházást megvaló-
sítson. Az ügy pikantériája, hogy a 
2014-ben elkészült, szintén a társa-

ság által fi nanszírozott és levezé-
nyelt munkálat súlyos hiányosságai 
okozzák a mostani áldatlan helyze-
tet és a csőtörések miatt ismétlődő 
vízhiányt. A Csíkszentsimontól Tus-
nádfürdőig tartó, Tusnád község te-
lepüléseit is ellátó 15,8 kilométeres 
hosszúságú ivóvízszállító vezeték 
törései esetén a hiba helyének felde-
rítése, kijavítása napokig víz nélkül 

hagyja főleg a fürdőváros többségi, 
magasabb részein lévő fogyasztóit, 
akikhez magas nyomással kell el-
juttatni a vizet. Ezáltal pedig súlyo-
san károsítja a turizmust, mert bár 
a szállodák saját tartályaikban tud-
nak vizet tartalékolni, a panzióknak 
erre nincs lehetőségük. A 7 éve lefek-
tetett polietilén csővezeték a szük-
ségesnél sokkal kisebb víznyomást 

bír el, ez az egyik oka a töréseknek. 
Ugyanakkor a munkálatok idején 
Csíkverebesen és Tusnádon a falu 
elkerülése helyett a polietilén csövet 
a meglévő, a falun átvezető fémve-
zetékhez csatlakoztatták, amelynek 
átmérője is nagyobb, a régi fémcső 
pedig már nem bírja az igénybevé-
telt, sokszor eltörik. Tusnádfürdőn 
a víztartályok is túl kicsik a meg-

növekedett igénybevételhez, ezért 
egy olyan beruházásra van szükség, 
amely ezek cseréjére is kiterjed.

Várják a döntést

Az Országos Beruházási Társaság-
hoz benyújtott pályázati dokumen-
táció nemcsak az új vezetékre és a 
víztartályokra, hanem szivattyúház-
ra és a klór helyett ózont alkalmazó 
vízkezelő állomásra is kiterjed. A 
szükséges beruházások ára a ter-
vezettekhez viszonyítva jelentősen 
megugrott az elmúlt időszakban, 
mint Butyka Zsolt tusnádfürdői 
polgármester kérdésünkre 
elmondta, már 7,2 millió 
eurós a becsült összeg – ko-
rábban ez 3, illetve 5 millió 
volt. A városvezető arról 
tájékoztatott, hogy a szük-
séges kiegészítések közül 
még egy utolsó beleegyezést 
kell csatolni a dokumentációhoz a 
csíkszentsimoni önkormányzattól, 
amely a CNI által történt véglegesítés 
után a fejlesztési minisztériumhoz 
kerül, ahol a tervezővel együtt meg 
kell védeni a pályázatot. Az utolsó 
métereken vannak – fogalmazott 
Butyka Zsolt, aki arra számít, hogy 
heteken belül meglesz a döntés.

Több pénz kell az új vezetékre
Tusnádfürdő számára létkérdés az ivóvízellátás biztosítása
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Tusnádfürdő vízellátását rendszeres 

csőtörések akadályozzák
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A z elapadt források miatt szára-
zabb időszakokban rendszerint 

gondot okoz az ivóvízhiány Székely-
dályában, Székelypeteken, 
Égében és Abránfalván. A 
probléma megoldása ér-
dekében fontos lépéseket 
tett az elmúlt időszakban 
az önkormányzat. György 
Sándor kányádi polgármes-

ter lapunknak elmondta, 
gondolkodtak ugyan abban, hogy a 
Székelyudvarhelyen üzemelő vízhá-

lózatra csatlakozzanak, ám ez nagyon 
költséges lett volna, ezért elvetették az 
ötletet. Eldöntötték, hogy mélyfúráso-
kat végeztetnek az érintett települések 
közelében újabb forrásokat keresve, 
ám tavalyi próbálkozásuk, Égét leszá-
mítva, sikertelenül végződött. Ezek 
után már biztosra akart menni az ön-
kormányzat, így földtani tanulmányo-
kat rendelt, melyek során talajrönt-
gent is végeztek. Ez ugyan közel 100 
ezer lejbe került – amit saját forrásból, 
valamint a székelypetki és a székely-
dályai közbirtokosságok támogatásá-
val tudtak kifi zetni –, de így legalább 
megspórolhatták a további, esetlege-
sen sikertelen mélyfúrások költségét. 

A tanulmányoknak volt is haszna, 
hiszen az idén elvégzett mélyfúrások 
során már minden esetben találtak 
vizet. Ezeket a munkálatokat Hargita 
Megye Tanácsának támogatásával és 
saját költségvetésüket felhasználva 
térítették meg (300 ezer lejt költöttek).

Pályázatot adtak le

Abránfalvától, Székelypetektől és 
Székelydályától meglehetősen mesz-
sze bukkantak talajvízre, míg Égében 
valamivel jobb a helyzet – tudtuk meg 
a polgármestertől. Rámutatott, ettől 
eltekintve minden esetben szükség 
lesz tározótartályok felszerelésére, va-

lamint csövek kell kerüljenek a földbe, 
és pumpaházakat is kell építeniük, így 
vezetve be a vizet a falvakban kiépített 
rendszerekbe. Csak ennek megvalósí-
tása után szűnhetnek meg a problé-

mák. Számításaik, illetve az elkészí-
tett dokumentumok szerint nagyjából 
hatmillió lejre van szükségük a meg-
valósításhoz, ezt azonban nem tudják 
helyi forrásokból fi nanszírozni. Éppen 
ezért adtak le pályázatot az Anghel Sa-
ligny-programban. 

Mélyfúrásokat végezve kerestek vizet Kányád községben
• Az évek során elapadt felszíni források okoztak vízhiányt a Kányád községhez tartozó 
Székelydályában, Égében, Székelypeteken és Abránfalván. Az önkormányzat mélyfúráso-
kat végeztetett, hogy ivóvizet találjanak – noha sikerrel jártak, a források felhasználásá-
hoz bővíteniük kell a meglévő hálózatokat. Utóbbi érdekében támogatásért pályáznak.

Kétszáz méterre kellett lefúrniuk 

a települések közelében, 

de találtak forrásokat
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