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Három éve folyik megszakításokkal 
a csíkszeredai régi temető felújítá-
sa. A Villanytelep utcai sírkertben 
a munkálatok az utolsó fázisba ju-
tottak, a befejezést viszont a még 
le nem bontott garázsok egyelőre 
ellehetetlenítik.

Tamás Attila

Kiásott alap, elkezdett – és 
abba is hagyott – munkála-
tok, befejezésre váró kerítés. 

Ez a látvány fogadja a csíkszeredai 
Villanytelep utcai sírkert – ismertebb 
nevén régi temető – közelében járó-
kat. A temető kerítésének felújítása 
ugyanis nem a tervek szerint halad: az 
egykor tizenhat pléhgarázst befogadó 
területen két olyan garázs áll, melyek 
tulajdonosai még nem bontották le a 
közterületen lévő építményeket.

Tamás Antal, a munkálatok kivi-
telezésével megbízott egyháztanácsos 
éppen ezt nehezményezi. Mint mond-
ja, a beton alapú kerítés vonatállomás-
sal párhuzamos, 29 méter hosszú ol-
dalát már két évvel ezelőtt befejezték, 
de a munkálatokat csupán fázisonként 
tudják folytatni. Az összesen 230 mé-
ter hosszú kerítésre vonatkozó beruhá-
zásból a Kossuth utcával párhuzamos 
részen idén készült el 60 méter, itt már 
csak az utolsó simítások vannak hátra. 
„Időközben a ravatalozót is renovál-

tuk, felújítottuk a padlót, elvégeztük 
a belső meszelést, és a tetőszerkezetet 
is sikerült bővíteni” – taglalta az egy-
háztanácsos.

Tamás Antal szerint azért is volt 
fontos a garázsok lebontása, mert 
a régi temetőkerítés eltávolításakor 
olyan, már nem gondozott nyughe-
lyek kerültek elő, amelyekre annak ide-
jén ráépült a kerítés – ezt most odébb 
költöztetik. „A legfontosabb, hogy 
ezeket a sírhelyeket felszabadítsuk, a 
garázsok lebontása révén pedig az új 
kerítés kinnebb épülhet fel” – magya-
rázta Tamás, hozzátéve, hiába szólí-
totta fel a plébánia részéről az érintet-

teket, hogy bontsák le az akadálynak 
számító garázsokat június 1-jéig, ez 
még várat magára. A két rendbeli fel-
szólítás ellenére semmi sem történt, a 
kifüggesztett értesítőket ráadásul el is 
távolították az építményekről.

Szőke Domokos, Csíkszereda al-
polgármestere is megerősítette, hogy 
„10-15 napja küldte ki a városháza a 
hivatalos felszólítást, amelynek értel-
mében a tulajdonosoknak július 10-
ig kötelességük lebontani az autók és 
egyéb szerszámok tárolására használa-
tos építményt”. Szőke azt is hozzátette: 
vannak, akik kivárnak egészen az utol-
só pillanatig. 

Ha minden a tervek szerint ha-
lad, és a kivitelezők megkapják a 
beígért összegeket, nyolc hónap 
múlva üzemképessé válik az öt 
felcsíki község 25 ezer háztartá-
sát kiszolgáló szennyvíztisztító 
rendszer, amelyet Csíkmadaras 
határában, a Sósréten építenek. 
A beruházás értéke áfa nélkül kö-
zel 5 és fél millió lej.

Márk Boglárka

Felcsík egyik legnagyobb beru-
házása zajlik május vége óta a 
Csíkmadaras melletti Sósré-

ten: öt község számára épül regioná-
lis szennyvíztisztító rendszer a Felcsík 
Önkormányzati Fejlesztési Társulás 
kezdeményezésére. A munkálatokat 
tegnap mutatták be a helyi és megyei 
elöljárók, a beruházó, illetve a kivi-

telező cég képviselői. Ferencz Alajos, 
Csíkszentd omokos polgármestere 
elmondta, az ülepítő terve 1993-ban 
fogalmazódott meg, akkor az volt 
az elképzelés, hogy mindegyik tele-
pülés külön tisztítót épít magának. 
1997-ben ez megváltozott, akkor 
határozták el, hogy közös derítőál-
lomást hoznak létre az öt falunak: 
Csíkszentdomokosnak, Szenttamás-
nak, Karcfalvának, Dánfalvának és 
Madarasnak. A munkálatok akkor 
azonban azért nem kezdődhettek el, 
mert nem volt kellő támogatottság 
a beruházáshoz. Aztán 2008-ban a 
2006/7-es kormányrendelet elfo-
gadását követően a megyei tanács, 
a kormány és a szakma is segítette a 
tervezetet. 

Ravasz Sándor, a munkálatokat 
kivitelező OMS Hungária, Hidrotran 

és Impex Aurora cégekből álló kon-
zorcium illetékese szerint az ülepítő 
napi kapacitása 750 köbméter lesz, 
amelyhez fertőtlenítő-, fújó-, kiegyen-
lítő- és iszappréselő medencét is építe-
nek, a hozzá tartozó 350 méter hosszú 
csatornarendszer pedig a tiszta vizet az 
Oltba juttatja majd. Mindemellett ki-
építik a bekötőutat, a villanyhálózatot, 
és bekerítik a telepet. 

Zólya László, a Harvíz Rt. vezér-
igazgatója elmondta, a közös vállal-
kozás jobb eredménnyel fog járni, 
mert egyrészt így költséghatékonyabb 
a fejlesztés, másrészt egy ilyen derítő 
nagyobb kapacitással működik, mint 
a kisebbek, amelyek csak egy-egy falut 
szolgálnának ki.

A következő nyolc hónap alatt 
zajló munkálatokhoz 5 millió 700 
ezer lejre licitáltak az építtetők, 
amelyből eddig 1 millió 500 ezer lejt 
kaptak meg, és ha a maradék összeg 
folyósítása a terv szerint történik, ak-
kor a kijelölt időpontra üzemképes 
lesz a szennyvíztisztító.

„Évekig kellett járni Bukarestbe, 
hogy elfogadják azt, hogy több köz-
ség összefogva szeretne egy szenny-
víztisztító rendszert működtetni, 
és a felcsíki paradigmaváltásnak kö-
szönhetően a helyi közösség számára 
költséghatékony módszerrel való-
suljon meg egy ilyen, jobb életmi-
nőséget biztosító beruházás. Felcsík 
példát fog mutatni nemcsak a csíki 

térségnek, nemcsak Hargita megyé-
nek, nemcsak a Székelyföldnek, ha-
nem az egész országnak, hogy egy kis 
türelemmel és odafigyeléssel ki lehet 
találni egy olyan rendszert, amely 
később olcsóbb lehet a felhasználók 
számára, ugyanakkor a környezet szá-
mára is kisebb terhelést jelent, ezáltal 
biztosítva a fenntarthatóságot – nyi-
latkozta a megyei tanács elnöke. Bor-
boly hozzátette: Alcsíkon is hasonló 
beruházást terveznek.

Bíró László, Csíkmadaras polgár-
mestere és egyben a beruházás házi-
gazdája szerint számtalan lecke árán 
találtak összhangra a felcsíki polgár-
mesterek, de fontosnak tartja, hogy 
megtalálták a közös utat nemcsak 
gazdaságilag, hanem szellemileg is. 
Korodi Attila parlamenti képviselő 
bátorságnak nevezte, hogy az érintett 
települések képesek voltak a költség-
hatékonyság javára lemondani a gyors 
eredményről.

Beruházó, kivitelező és elöljárók a munkálatok bemutatóján. Közös megvalósítás
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