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Borvízkutat kap
Csíkszereda karácsonyra

Tiszta vizet öntöttek
a pohárba Szentkirályon

Karácsonyra elkészül Csíksze-
reda borvízkútja, a régi helyé-
hez közel, a Szabadság téren 
ismét ásványvízforrás áll majd 
a városlakók rendelkezésére 
– ígéri Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester. Jelenleg a kút 
külalakjáról folynak az egyezte-
tések a tér új arculatát tervező 
cég szakembereivel.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Ma már egyetlen működő 
borvízforrás sincs Csík-
szereda területén, holott 

jó néhány évvel ezelőtt még gazdag 
hozamú források szépítették a vá-
rost és tették kellemesebbé hangu-
latát. Azt szeretnénk, hogy a város 
központjában újra jelenjenek meg 
a borvízkutak, ezért indítottuk el 
a próbafúrásokat. A munkát a na-
pokban fejezte be a Szabadság téren 

a kivitelező cég – nyilatkozta a Har-
gita Népének Ráduly Róbert Kál-
mán, Csíkszereda polgármestere. 

A cég száz méter alatt állította 
le a fúrást, hiszen a városvezető-
ség által kiváltott engedély eddig 
a mélységig engedte elvégezni a 
feltárást. – A kivitelező cég eddigi 
információi alapján komoly esély 
van arra, hogy ebben a mélység-
ben nagyobb vízkészletet találja-
nak – mondta Ráduly. 

A következő napokban a szak-
emberek új méréseket végeznek, 
amelyekből kiderül, hogy a talált víz 
magától tör-e majd a felszínre, vagy 
szivattyú segítségével juttatják fel. 

A tervezett kutak külalakját 
illetően még zajlanak az egyez-
tetések a tervező cég és a hivatal 
között. Tövissi Zsolt csíkszeredai 
építész eddigi elképzelése szerint 
egy hagyományos, fedett és esté-
re zárható kútpavilon áll majd a 

Szabadság téren, amelynek felső 
részét egy látványosabb fa tető-
szerkezet képezi. 

– Nemcsak kútként használ-
ható majd, hanem ülőalkalmatos-
ságként árnyékos találkozóhely 
lehet az emberek számára – rész-
letezte a látványterveken szerep-
lő kút jellegzetességeit Tövissi.  
Csíkszereda polgármesterének el-
képzelésében a száz évvel ezelőtt 
még Marosvásárhelyen működő 
zenélőkút mintája rajzolódott ki. 
–  Olyan megoldást kell találnunk 
a megépülő kutakra, ami Szabad-
ság téren, a Majláth Gusztáv Kár-
oly téren és a központi parkban is 
egyaránt megállja a helyét, nem 
bontja meg a térrendezés összké-
pét – fogalmazott.

A közeljövőben a kútfúró gé-
pet a kivitelező átszállítja a Majláth 
Gusztáv Károly térre, így ott is el-
kezdődnek a próbafúrások.

Esős időben is tiszta ivóvize lesz 
ezután Csíkszentkirálynak. A 
település felett elkészült a szű-
rő- és víztisztító, fertőtlenítő állo-
más, amely a helyiek egyik régi 
gondját hivatott megoldani. A 
több ezer ember számára tiszta 
vizet szolgáltató létesítmény he-
lyi, megyei és kormányzati pén-
zekből valósult meg.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

A szó legszorosabb értel-
mében tiszta vizet ön-
töttek a pohárba Csík-

szentkirályon. A településen az 
első vízhálózatot 1974-ben építette 
ki a bányavállalat, mivel az akkori 
higanybánya üzemeltetése miatt a 
patakot szennyezettnek nyilvání-
tották. Szentkirály kapott a bánya-
vállalattól egy vascsöves rendszert. 
A Nagyos-patak vizét befogó rend-
szer, noha azóta bővült és több fel-
újításon esett át, nem tudott meg-
küzdeni az erdei záporok okozta 
zavarossággal. Egy-egy kiadósabb 
esőt követően a helyiek által „tejes-
kávénak” nevezett, zavaros víz folyt 
a szentkirályi csapokból. Ezt a gon-
dot szünteti meg végérvényesen a 
frissen felavatott vízkezelő állomás, 
ahol korszerű technológiával szűrik 
és fertőtlenítik a helyi hálózatba ér-
kező vizet.

– Több üzemeltetője volt a 
hálózatnak, 2009-ben került az 
önkormányzathoz a vízház. Az-
óta igyekeztünk megoldást talál-
ni a lassúszűrő-rendszer hibáinak 
kiküszöbölésére. A megyei önkor-
mányzattal közösen pályáztunk, 
kihasználva az 577-es kormány-
határozat kiírását – mondta Szé-
kely Ernő polgármester.

– Fontos, hogy Csíkszent-
királyon, ahol több mint száz gaz-
dasági egység működik, így a térség 
egyik legfejlettebb községének szá-
mít, biztosított legyen a jó minősé-
gű, megfelelően kezelt víz. A beru-
házásra közel félmillió eurónyi ösz-
szeget sikerült megszerezni, köszön-
hetően az RMDSZ kormányzati 
szerepvállalásának. A létesítmény a 
felújított 123A jelzésű megyei út, a 
feljavított egyházi és világi középü-
letek, a nemrég felépített népi fürdő 
vagy a sportcsarnok mellett azt bi-
zonyítja, hogy együtt sikerül építe-

ni Székelyföldet. Autonómiát csak 
úgy lehet megvalósítani, ha előbb 
rendbe tesszük a dolgainkat, majd 
a gazdasági fejlődésre tudunk kon-
centrálni. Ehhez feltételeket kell 
biztosítani a térségben húzóágaza-
tot jelentő mezőgazdasági, turiszti-
kai fejlesztések számára. Úgy érzem, 
a vízkezelő állomás felavatásával egy 
újabb hasznos lépést sikerült tenni a 
célért – fogalmazott Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök. 

A rögtönzött avatási ünnepsé-
gen a meghívottak megtekintették 
a patakmederben létesített víz-
befogó rendszert, a már üzemelő 
vízházat. Utóbbihoz a vizet egykor 
nagy teljesítményű és áramigényű 
pumpák juttatták el, ám az elavult 
rendszer a nagy energiaigény mel-
lett képtelen volt megbirkózni a 
csapadékvíz okozta zavarosság-
gal. Jelenleg a magasabb fekvésű 
területen épített befogógáttól 
szabadeséssel érkezik ide a víz, az 
előszűrést követően pedig szintén 
szabadeséssel jut el a frissen épített 
vízkezelő és a fertőtlenítő létesít-
ményhez. Az avatási ünnepségen 
jelen levő Tánczos Barna államtit-
kár szentkirályi lakosként értékelte 
a létesítmény hasznosságát.

– Büszke vagyok, hogy szent-
királyi lehetek, tagja egy olyan 
közösségnek, ahol nemcsak az 
önkormányzat végzi példásan a 
munkáját, hanem bekapcsolódik a 
fejlesztési teendőkbe a civil szféra 
és az egyház is. Ez meglátszik a falu 
életén. A felavatott vízház is bizo-
nyíték arra, hogy együttműködve a 
megyei tanáccsal, megkapva azokat 
a központi költségvetési finanszíro-
zási forrásokat, amelyek lehívására 
lehetőség van, lehet fejleszteni a 
községet, lehet javítani az itt élők 
életminőségét – mondta.

A jelenlévők együtt kóstol-
ták meg az új vízkezelő állomás 
termékét, a tiszta ivóvizet. A lé-
tesítmény több ezer helyi lakost 
lát majd el a jövőben, nemcsak 
Csíkszentkirályon, hanem a 
szomszédos Csíkszentimre egy 
részére is innen érkezik a víz a 
csapokba. 

– Hamarosan ismét találko-
zunk, ugyanis a település elkészült 
csatornahálózatát is felavathatjuk 
a közeljövőben – búcsúztak a je-
lenlevőktől a szentkirályiak.

Befejeződött a próbafúrás a Szabadság téren. A feltárást a Majláth Gusztáv Károly téren folytatják fotó: csíki zsolt

A teheRfoRgAlom SzámáRA iS JáRhAtóvá teSziK Az utAt

Összeköttetés
Csinód és Csíkszentmárton között
Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Fontos infrastrukturális mun-
kálatokat indított el a csi-
nódi és egerszéki lakosok 

szá mára Hargita Megye Tanácsa 
tegnap a DJ 123-as számú megyei 
úton. A részben a téli közlekedés 
zavartalan lefolyását, részben az 
út állapotának tavaszi leromlását 
megelőzni kívánó munkálatok az 
egerszéki letérőtől visszafelé, 6,3 
kilométeres szakaszon zajlanak. 

– Arra törekszünk, hogy mi-
nőségi utat tudjunk itt létrehoz-
ni, megfelelő alapozással, ami 

megbírja majd az itt közlekedő 
rönkszállító autókat is – mond-
ta el lapunknak Becze István 
tanácsos, az RMDSZ Csíki Te-
rületi Szervezetének ügyvezető 
elnöke. – Jogos az igény, hogy 
ide egy megfelelő út létesüljön, 
ugyanis az út jelenlegi állapota 
miatt több teherszállító gépjár-
mű is felborult vagy szenvedett 
balesetet. Az embereknek épít-
jük az utat, emellett pedig a he-
lyi közbirtokosságokat segítjük 
a beruházással – mondta Becze, 
hozzátéve: a következő hetekben 
egyeztetni fognak az illetékes 

közbirtokosságokkal arról, hogy 
szólítsák fel azokat az erdőtulaj-
donosokat, akik fát termelnek ki 
a környéken: ne tárolják a készü-
lő út mellett a rönköket. 

A munkálatok során a vízelve-
zető árkok kiásására, az átereszek 
kitakarítására és az útalap köve-
zéssel való megerősítésére, illetve 
gödörtömésre kerül sor annak 
érdekében, hogy a téli és a tavaszi 
időszakokban biztosított legyen a 
lakosok összeköttetése a világgal. 
A munkálatra a megyei önkor-
mányzat 600 000 lejt különített 
el saját költségvetéséből.


