
A megyei utak ügykezelője-
ként 3,5 tonnás tengelysúly-kor-
látozást léptet érvénybe Hargi-
ta Megye Tanácsa azokon az út-
szakaszokon, amelyeken az út 
terhelhetősége ezt megköveteli, 
ugyanis a felújítás alatt álló, va-
lamint a hóolvadás, eső vagy hő-
mérsékletingadozás által érin-
tett szakaszokon a nagy teher-
autók megrongálhatják az út 
szerkezetét. Ennek elkerülése 
érdekében megyeszerte egész 
éves korlátozás lesz érvényben 
összesen 27 útszakaszon. Eze-
ken csak a megyei tanács által 
kiállított engedéllyel közleked-
hetnek a 3,5 tonnát meghaladó 
járművek. 

Tizenkét útszakaszt érint 
a korlátozás Udvarhelyszéken

Udvarhelyszéken a 131A 
(Ho  moród fürdő  –  Ho  mo-
ród  szent  már ton ) ,  a  132A  
(Ho mo ródszentmárton – Ho-
mo ród almás), a 133 (Kányád – 
Városfalva), a 134 (megyehatár 
– 134A), a 134C (13A országút – 
Oroszhegy), a 135 (megyehatár 
– Etéd), a 135 (Firtosmartonos 
– Kobátfalva), a 136 (megyeha-
tár – Gagy), a 136A (megyeha-
tár – Kőrispatak), a 136A (Etéd 
– 13A országút), a 136B (Énlaka 
– 13A országút), valamint a 137C 
(Hodgya – Lengyelfalva) jelzésű 
utakat érinti a korlátozás.

Adrian Jean Andrei Hargita 
megyei prefektus bejelen-
tése szerint a vízfolyá sok 

kitakarítását, ugyanakkor az 
árkok és vízelvezető csatornák 
karbantartását is ellenőrzik a 
megye településein – adta hí-
rül az Agerpres Hírügynökség. 
Adrian Pănescu, a megyei pre-
fektusi hivatal szóvivője érdek-
lődésünkre elmondta, az ellen-
őrzések során megvizsgálják, 
milyen állapotban vannak a fo-
lyók partszakaszai, hogy áradá-
sok esetén a nagy mennyiségű 
vizet mennyire tudják elvezetni 
az árkok és vízelvezető csator-
nák, ugyanakkor megvizsgálják 
azt is, hogy ki vannak-e taka-
rítva. A megyei vízügyi igazga-
tóság, a környezetőrség, a kör-
nyezetvédelmi ügynökség, az 
erdőőrök és a katasztrófavéde-
lem munkatársaiból összeál-
lított ellenőrzőcsoportok mun-
káját a prefektusi hivatal koor-
dinálja. Az ellenőrző tevékeny-
ségbe esetenként a helyi önkor-
mányzat munkatársait is bevon-
ják – tudtuk meg a szóvivőtől. 
Azt tapasztalják, hogy számos 
helyen fahulladékot, mosztot tá-
rolnak a folyó- és patakmedrek 
közelében, ezeket is ellenőrzik 
majd. A hidak, pallók környékét 
is megvizsgálják, ez azért fon-
tos, mert ha nincsenek kitaka-
rítva, egy nagyobb esőzéskor el-

dugulhatnak és áradásveszélyt 
okoznak. Amennyiben rendel-
lenességeket találnak, felszólít-
ják majd az érintett intézménye-
ket és a lakosságot, hogy bizto-
sítsák a víz akadálymentes lefo-
lyását, ellenkező esetben bün-
tetni fogják őket – tájékoztatott 
Adrian Pănescu, hozzáfűzve, 
hogy a bírságok értéke ötezer 
lejtől akár 10-20 ezer lejig is ter-
jedhet. Azt szeretnék elérni ez-
zel az évről évre ismétlődő, ta-
vasz eleji ellenőrzéssel, hogy a 
települések vezetőiben és a la-
kosságban is jobban tudatosul-
jon az óvintézkedések szüksé-
gessége, hiszen ezek a takarítá-
si munkálatok árvíz- és környe-
zetvédelmi szempontból egy-
aránt fontosak – szögezte le. Az 
ellenőrzések megyeszerte pár-
huzamosan zajlanak, csütörtö-
kön kezdődtek és a hónap végé-
ig tartanak. 

Érdeklődésünkre Balla Iza-
bella, a Hargita Megyei Kör-
nyezetőrség vezetője is meg-
erősítette az áradásmegelő-
ző munkálatok szükségessé-
gét, ugyanakkor elmondta, e te-
kintetben évről évre kevesebb 
gonddal találkoznak. Csíkszé-
ken már elkezdődtek az ellen-
őrzések, Udvarhelyszéken a kö-
vetkező hetekben fognak lezaj-
lani – tájékoztatott a környezet-
őrség vezetője.

Segítséget kértek a vízügytől

Az udvarhelyszéki közsé-
gek egy részében nem várták 
meg a felszólítást, már koráb-
ban nekifogtak az áradásmeg-
előző teendők elvégzéséhez. 
Homoródszentmárton község 
falvaiban a lakók már kitaka-
rították a házaik körüli sán-
cokat, árkokat, ahol pedig na-
gyobb munkákat kell végezni, 
ott a községháza tulajdonában 
levő munkagéppel oldják meg – 
mondta el Jakab Attila polgár-
mester. Azt is megtudhattuk, 
hogy Homoródszentpéteren és 
Homoródszentmártonban vol-
tak nagyobb ároktakarítási 
munkálatok, ezeket az önkor-
mányzat alkalmazottai géppel 
végezték el. 

Bár az elmúlt nyáron három-
szor is elöntötte a víz a település 
falvait, nem tartanak az árvíz-
től Szentmártonban. A Gyepes 
patakán már ősszel parterősí-
tő munkálatokat végeztek és a 
vízügyi igazgatóság munkatár-
saival is felvették a kapcsolatot, 
hogy az idei terveikbe foglalják 
bele a Várca patak és a Lókod 
patakának átfogóbb mederta-
karítását. Ezek a patakok nyá-
ron szinte kiszáradnak, mégis 
az a tapasztalat, hogy egy na-
gyobb esőzéskor igencsak meg-
áradnak és emiatt gondot okoz-

hatnak – magyarázta a polgár-
mester.

Nem tartanak áradástól

Farkaslaka község falvaiban 
is zajlik a takarítás – tudtuk meg 
Geréb Péter alpolgármestertől. 
„Elkezdődtek a falugyűlések, 
amelyeken az elmúlt évet érté-
keljük ki, ugyanakkor az idei 
terveket átbeszéljük, közben a 
közmunkákra is felhívjuk a fi-
gyelmet” – mondta el. A község 
falvaiban kalákát szerveznek 
a sáncok kitakarítása érdeké-
ben. Kecsetben már elvégezték 
ezt, Malomfalván is nekifogtak, 
Farkaslaka és Szentlélek követ-
kezik – tudtuk meg az alpolgár-
mestertől. 

A patakmedreket a vízügyi 
igazgatóság munkatársai már 
korábban kitakarították, így 
nem tartanak áradástól. Ge-
réb Péter ugyanakkor azt is el-
mondta, tervben van a Nyikó 
felső részében egy duzzasztó-
gát építése, folynak az egyezte-
tések, de konkrétumokról egy-
előre nem tudnak beszámolni.

Szükség lenne 
szakértői segítségre

Kányád községben még nem 
fogtak neki a medertakarítás-
nak, de a helybéliek és a szo-

ciális munkások már a porták 
körül, illetve a faluszéli árko-
kat elkezdték takarítani. Az el-
múlt évben az árvíz után a pa-
takfolyások melletti fákon tete-
mes mennyiségű szemét akadt 
fel, és ez folyamatosan megis-
métlődik, ugyanis a patakok 
felső szakaszáról sodródnak 
lefelé – mondta el György Sán-
dor, a község polgármestere. 
Az erdészet és a vízügy mun-
katársaival egyeztettek, hiszen 
fákat kellene kivágni a pata-
kok mentén ahhoz, hogy a vi-
zek akadálytalanul lefolyhassa-
nak. A községvezető úgy látja, 
hogy nincs megfelelő kapcsolat 
az illetékes hatóságok között, 
ezért egyelőre stagnál a munka. 
György Sándor azt is elmondta, 
nincs pénzük arra, hogy szak-
mai irányítás nélkül több tíz ki-
lométer hosszan kitakarítsák a 
medreket, hiszen hiába szedik 
össze a szemetet, ha a víz fo-
lyamatosan újra lehordja a hul-
ladékot, ami aztán felgyűl a te-
lepülések mentén. A polgármes-
ter szerint szakmai segítséggel 
egy munkatervet kellene össze-
állítani arról, hogy konkrétan 
milyen áradásmegelőző mun-
kálatokat végezhetnek a nö-
vényzet és a patakok élővilágá-
nak a károsítása nélkül.

DÁVID ANNA JÚLIA
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Elkezdődött a tavaszi árok- és medertisztítás az udvarhelyszéki települések egy részén

Medrükben tartanák a vizeket

Ároktakarítás és szemétgyűjtés Miklósfalván

Megelőznék a tavaszi árvizeket, ezért elkezdték 

a meder- és ároktakarításokat az udvarhelyszéki 

települések egy részén, számos faluban kalá-

kát is hirdettek a közmunkára. Van olyan község, 

ahol az önkormányzat szükség esetén munka-

géppel segíti a lakókat az áradásmegelőzés el-

végzésében, máshol viszont szakszerű külső se-

gítség nélkül nem tudják tartósan elhárítani az 

áradásveszélyt. A megyei vízügyi igazgatóság, a 

környezetőrség, a környezetvédelmi ügynökség, 

az erdőőrök és a katasztrófavédelem munkatár-

saiból álló csoportok a prefektusi hivatal irányí-

tásával megkezdték az ellenőrzéseket a megye 

településein.

A napokban minden érintett útszakaszon kihelyezik a figyelmeztető táblákat

Tengelysúly-korlátozás több megyei úton
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