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Több községben ásnak egyszerre
Jól halad a felcsíki víz- és szennyvízhálózat-építés

• Hónapok óta tart a 
több felcsíki községet 
érintő víz- és csator-
nahálózat-építés a 
Bogát Önkormányzati 
Fejlesztési Egyesület 
irányításával. Idén 
várhatóan a munkála-
tok fele elkészül, ha 
az időjárás ezt lehető-
vé teszi – tudtuk meg.

KOVÁC S AT T I L A

V ezetéképítés miatt ásnak 
több felcsíki községben, 
a beruházás nyomán a je-

lenleginél jóval több lakoshoz jut 
majd el az ivóvíz- és csatornarend-
szer. A munkálatok nyáron kez-
dődtek el, és a tervezett ütemben 
haladnak – tudtuk meg Szentes 
Antal projektfelelőstől. A Bogát 
Önkormányzati Fejlesztési Egye-
sület illetékese szerint a kivitelező 
több helyszínen dolgozik egyszer-
re, jelenleg Csicsó több részén, 
Csíkrákoson, Madéfalván, Lóvé-
szen és Ajnádon zajlik a munka. 
Most az utóbbi helyszíneken az 50, 
100 és 150 köbméteres kapacitású 
víztartályok helyének kijelölése 
következik, majd ezeket nemso-

kára leszállítják és felszerelik. 
A hálózathoz való csatlakozásra 
váró lakók listáját minden telepü-
lésen frissítették, a földmunkát 
és a vezetéképítést pedig a hideg 
beálltáig szeretnék folytatni – így 
várhatóan a beruházás fele idén 
elkészül. A projektben részt vevő 

községek, Madéfalva, Csíkcsicsó, 
Csíkrákos és Csíkszentmihály szá-
mára kedvezőtlen az építőanyagok 
árának emelkedése, erre ugyanis 
nem lehet igénybe venni a kor-
mány által biztosított árkiegé-
szítési támogatást. Mivel az árak 
jóval nagyobbak, a különbözetet, 

amelyet szerződéskiegészítés rög-
zít, az önkormányzatoknak kell 
biztosítaniuk – közölte Szentes. Az 
egyesület négy éve nyert 16 mil-
lió lejes támogatást az Országos 
Vidékfejlesztési Program (PNDR) 
pályázati kiírásán, de a közbeszer-
zési eljárások buktatói miatt – for-

mai hibák, nem megfelelő ajánlat, 
érdeklődők hiánya – jelentős volt a 
késlekedés, az áremelkedések mi-
att pedig már korábban át kellett 
csoportosítani egyes költségeket. 
A befejezési határidő a szerződés 
szerint 2022. augusztus vége.

Több tíz kilométernyi vezeték

A négy község közül Csíkszent-
mihályon, illetve a hozzá tartozó 
Ajnádon és Lóvészen 7115 méter 
ivóvíz- és 6106 méter szennyvíz-
vezetéket kell elkészíteni, tűzcsa-
pokat, illetve három víztartályt 
is felszerelnek. Csíkcsicsóban és 
településein, Oltfaluban és 
Csaracsóban víz- és szeny-
nyvízhálózatot építenek és 
bővítenek, összesen 9650 
méter vízvezeték és 7461 
méter csatornahálózat ké-
szül. Madéfalván szivaty-
tyúházakat korszerűsítenek, 
tűzcsapokat, a szennyvíztisztító-
hoz áramfejlesztőt és villámhárítót 
szerelnek, a két hálózatot elvezetik 
a helyi menedékházhoz – itt 3650 
méter víz- és 3359 méter csatorna-
vezetéket fektetnek le. Csíkráko-
son tűzcsapokat és tisztítóaknákat 
üzemelnek be, a településeken 
több szivattyúállomást is építenek.

Igyekezni kell a beruházással, 

korábban sok volt a késlekedés
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KOR P O S AT T I L A

M ajdnem hároméves tervezési 
időszak előzte meg azt az elkép-

zelést, hogy új rendeltetést adjanak 
egy, az önkormányzat által megvá-
sárolt romos állapotú épületnek a 

településen. Péter Lukács, 
Csíkcsicsó polgármestere a 
projekt bejelentése alkalmá-
ból tartott tegnapi sajtótájé-
koztatón úgy fogalmazott, 
elsősorban a közösségépí-
tést szeretnék felkarolni a 
beruházás által. „A nagy ösz-

szegű projekt által meg tudjuk 
fogni több korosztály kezét: a három-
ezres lélekszámú közösségünknek 
szüksége van egy szociális szempon-
tokat szem előtt tartó intézményre” – 

mutatott rá a település vezetője. A cél-
csoport 200 idős személyből, 68 (4–15 
év közötti) gyermekből, 60 (15–24 év 
közötti) fi atalból áll, akik nem része-
sülnek oktatásban vagy foglalkozta-
tásban. Ezenkívül 42 fogyatékkal élő 
és sajátos nevelési igényű gyermek-
ből, 120 munka nélküli felnőttből és 
10 roma személyből tevődik még össze 
a központ célcsoportja. 

Besenyei Sarolta projektmene-
dzser közölte, szociális, oktatási és 
egészségügyi szolgáltatásokat fog 
tudni nyújtani a központ több mint 
500 főnek. „A közösségi házban 
nappali idősfoglalkoztatói és szoci-
álpedagógiai központot, továbbá ál-
talános és gyerekgyógyászati orvosi 
rendelést hozunk majd létre. Szociális 
konyha és két ideiglenes szükségla-
kás is helyet kap az épületben, a szak-
képesítés nélküli fi ataloknak pedig 

szakmai tanácsadásra is lehetőséget 
szeretnénk teremteni” – sorolta a köz-
pont rendeltetéseit. A Gyulafehérvári 
Caritas Szociális Gondozás ágazata az 
idősfoglalkoztatási szolgáltatást fog-
ja végezni. Fülöp Orsolya, a szociális 
szolgáltatásokért felelős aligazgató 
jó kezdeményezésnek ítélte meg a 
közösségi központ létrejöttét. „Két-
száz idős személynek olyan típusú 
tevékenységeket tudunk szervezni, 
amelyek megkönnyítik a mozgáskor-
látozottság miatti mindennapi nehéz-
ségeket” – jelezte. Kérdésünkre úgy 
fogalmazott, egyre nagyobb igény 
mutatkozik az idősgondozásra, amely 
a járványhelyzet által ugyan kihívás 
elé állította a szervezetet, de alkal-
mazkodtak, ezáltal komfortossá és 
vállalhatóvá tették a szolgáltatást. A 
központ létrejötte tizenhárom új mun-
kahelyet teremt majd a településen. A 
projekt 925 ezer euró támogatásban 
részesült a Norvég Alapból, megvaló-
sítási ideje pedig 30 hónap.

Jelentős támogatást nyertek, közösségi-szolgáltatói központot építenek
• Integrált közösségi és szolgáltató központot hoznak 
létre Csíkcsicsóban a következő években: a Norvég Alap 
által finanszírozott, szociális szolgáltatásokra alapuló 
intézményben a település önkormányzata mellett a Gyu-
lafehérvári Caritas katolikus segélyszervezet is részt 
fog vállalni a foglalkoztatásokban.

Táblagépekkel és laptopokkal gazdagodott az iskola
Péter Lukács polgármester azt is bejelentette, hogy a helyi Kájoni János 

Általános Iskola diákjai és pedagógusai számára elektronikai eszközöket 

szereztek be. A csomag 150 táblagépet és 13 hordozható számítógépet 

tartalmaz, előbbiek 24 hónap internet-hozzáféréssel is rendelkeznek, 

utóbbiakat pedig a tanárok fogják megkapni. Holló Edit, az intézmény 

igazgatója közölte, csaknem minden diáknak jut táblagép az 1–8. osz-

tályosok körében, ugyanakkor változatos oktatási módozatokat tudnak 

biztosítani az eszközök által. A támogatás összértéke 311 ezer lej, amiből 

32 ezer lej az önrész, a fennmaradó összeg pedig európai uniós finanszí-

rozás által valósult meg.

A csíkcsicsói közösségi létet 

szeretnék erősíteni a központ által 
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