Bővebb információ:
Hargita Megye Tanácsa:
tel.: 0266-207701, fax: 0266-207703
www.hargitamegye.ro
www.borvizek.ro
táplálóvezeték
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Tárolótartály: 2 db, 25 m3
Elosztóvezeték:
- Árvátfalva 800 m
- Felszeg (Patakfalva) 100 m
Táplálóvezeték:
- Patakfalva 950 m
- Árvátfalva 550 m
Tűzcsap, köztéri csap: 1+1 db

elosztóvezeték

táplálóvezeték

Munkálatkezdés: 2011. október 14.
Befejezési határidő: 2011. december 15.
Megrendelő: Hargita Megye Tanácsa
Kivitelező: Insthar Rt.
Vízforrás: természetes források befogása drénezéssel
A munkálat értéke: 195 398,08 lej
Fővezeték: 3000 m

Az árvátfalvi–patakfalvi ivóvízrendszer sémája

Lakossági tájékoztató
Felsőboldogfalva

Észrevételeiket és javaslataikat, kérjük, jelezzék ezután is
személyesen Borboly Csaba megyeitanács-elnöknek az
info@borbolycsaba.ro e-mail címen,
illetve a 0744-399282 telefonszámon.

Illusztráció

Az árvátfalvi és patakfalvi
ivóvíz-szolgáltató rendszer kiépítése

AZ ELŐZMÉNYEK
A Víz és csatornarendszerek kiépítése Hargita megye
300-nál kevesebb lakosú településein a 2008–2012
időszakban elnevezésű program révén, Hargita Megye Tanácsa a vízgondokkal küszködő kevés lakosú
települések vízellátását akarja megoldani korszerű,
egyszerű és olcsón működtethető közműrendszerek
kiépítésével.
Egy ilyen ivóvíz-szolgáltató rendszer kiépítését
Árvátfalván is tervbe vettük még 2010-ben, csak akkor
Egyeztetés Árvátfalván

Tisztelt árvátfalvi és patakfalvi Lakos!
Nagy örömömre szolgál, hogy a két egyeztetés
során sikerült közös nevezőre jutni a településükön kiépítendő ivóvíz-szolgáltató rendszer
megépítésével kapcsolatosan.
Hargita Megye Tanácsa már több udvarhelyszéki településen épített ehhez hasonló, olcsón
működtethető rendszert, mivel főleg az udvarhelyszéki településeken jelent gondot a vízhiány. Amellett, hogy a lakosság számára akarunk
biztosítani elegendő vizet, a beruházással a kistelepülések és a városok életszínvonala közötti
különbséget is enyhíteni szándékozzuk, illetve
hozzá akarunk járulni ily módon is a térség
gazdasági felemelkedéséhez. Meg szeretnénk
állítani az elnéptelenedési folyamatot. Erre
eszközként a turizmus a legmegfelelőbb jelen
esetben, tehát amellett hogy iható vizet biztosítunk az Önök számára, előrebocsátom, hogy
a turista is szívesebben száll meg ott, ahol alapvető higiéniai elvárásai teljesülnek.
Méltányolom az Önök kiállását saját érdekeikért, és méltányolom azt is, hogy hajlottak a
kompromisszumra, amely egyaránt szolgálja a
patakfalviak és árvátfalviak érdekét.
Biztató jel, hogy van hajlandóság egymás szükségeinek tiszteletben tartására, hiszen innen
már csak egy apró lépés az összefogás egy magasabb közös célért.
Soha jobbkor nem épülhet ez a rendszer, hiszen
most van erre anyagi fedezet, de ami ennél is

fontosabb, azt egyértelművé teszi a már két
hónapja tartó szárazság is.
Ezúton is köszönöm minden érintett bizalmát,
és remélem, a jövőben további beruházásokat
valósíthatunk meg Árvátfalván és Patakfalván.
Meggyőződésem, hogy összefogással, közös
akarattal, szorgalommal erőssé és sikeressé tehetjük szülőföldünket, Székelyföldet.
Továbbá az a kérésem Önöhöz, hogy ezután
is legyen bizalommal a megyei tanács iránt.
Hasonlóképpen az utóbbi hetekben lezajlott
egyeztetésekhez, várom javaslatait, mivel segíthetjük az Ön települését, valamint forduljon
bizalommal bármilyen ügyben az RMDSZ területi képviselőihez.
Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának elnöke

elmaradt. Idén ugyanazt a kiírást hirdette meg Hargita Megye Tanácsa, és a tavalyi tervekre idén sikerült
szerődést kötni a kivitelezővel.
A terveket a helyi tanács készítette el, amelyek kivitelezési szerződését Árvátfalván kellett volna aláírni.
A szerződés-aláírás napján derült ki, hogy a patakfalvi
lakosok ellenzik a rendszer kiépítését a tervek szerint,
azazhogy mindkét tartály a patakfalvi határban legyen, és a rendszert csak a patakfalvi forrás lássa el.
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A MEGOLDÁS
A fenti ábrán látható az eredeti terv. A zöld vonal jelzi
a megyei tanács támogatásával készült fő- és elosztóvezetékeket, illetve a kék négyzetek a két egyenként
25 köbméteres tartályt. A piros vonal jelzi azt a vezetéket, mely a forrástól szállítaná az emberi fogyasztásra alkalmas vizet a tartályokhoz. Ennek megépítését a
helyi tanács vállalta fel.
A lenti ábrán látható a patakfalvi lakosokkal folytatott
egyeztetések eredménye, ugyanis nem értettek egyet
a két 25m3-es víztároló tartály patakfalvi határrészen
való elhelyezésében, javasolták, hogy egyik tartály-

ból Patakfalva nyerje a vizet, a másikat pedig egy
Árvátfalva közelében levő forráshoz helyezzék el.
Hargita Megye Tanácsa elfogadta a kompromisszumos megoldást. Az elköltöztetett tartály szállítóvezetékének megépítését szintén a helyi tanács vállalta fel.
Ezenkívül a patakfalvi egyeztetésen szó esett a kék vonallal jelölt vezeték kiépítéséről is, amellyel a felszegi
(Patakfalva) részt is rácsatlakoztatnák a vezetékre. Ehhez a megyei tanács a sürgősségi alapból járul hozzá.
2012-ben a Kisvíz programban a patakfalvi elosztóhálózat bővítésére pályázhat a helyi tanács (sárga vonal).
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A patakfalvi lakosokkal is sikerült megegyezni
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