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Több ízben írtunk arról, 
hogy panaszkodtak a Hu-
nyadi János utcai lakók, 

sőt, tiltakozást is rendeztek fel-
hívván a figyelmet arra, hogy 
elegük van az útjavítás miat-
ti kellemetlenségekből. A vá-
ros szombatfalvi részén lévő 
utca aszfaltburkolatát ugyanis 
felmarták, majd több mint egy 
hónapig nem került sor a burko-
latcserére. 

Nem javítási, hanem karban-
tartási munkálatok zajlottak a 
Hunyadi utcában, pontosított 
Fülöp-Székely István, a polgár-
mesteri hivatal műszaki igazga-
tója. „Itt gyors megoldás kellett, 
sem az autósokat, sem a lakó-
kat nem várathattuk tovább, így 
elvégeztük a karbantartást, de 
a végleges megoldás az út tel-
jes felújítása lesz” – tette hozzá.

Rétegeltek, hogy tartós legyen

A kivitelezőnek és a meg-
rendelőnek is voltak ugyan el-
képzelései a Hunyadi János 
utca alapját illetően, ám ami-
kor felmarták a régi aszfaltré-
teget, akkor derült ki, hogy a 

betonlapokból készült alap tel-
jesen megrepedezett. „A mun-
ka megkezdése után derült 
ki az is, hogy ezek a beton-
lapok, a sokévi terhelés alatt 
nemcsak széttöredeztek, de 
mozognak is” – magyarázta a 
műszaki igazgató. A helyzet 
szakszerű megoldására kül-
sős szakembert is bevontak: az 
útfelület kijavítása így szaka-
szosan történt. Előbb kiásták 
az út alapját képező betonele-
mek mozgó darabjait, majd a 
felületet aszfalttal javították 
ki, így képezve újra az alapré-
teget. Utána egy geokompozit 
háló elhelyezése következett. 
„Az a probléma, hogy a beton-
aszfalt párosítás nem a leg-
ideálisabb, azaz a forgalom 
okozta vibrációtól nagyon ha-
mar megjelennek a repedé-
sek a felső rétegekben. A külső 
tervezőnek az volt véleménye, 
hogy a kijavított alapra tegyük 
a geotextíliát, amely tulajdon-
képpen üvegrostszálakból álló 
háló, amelyet szurokkal oda-
ragasztanak a felülethez azért, 
hogy növelje a teherbírást, aka-
dályozza a repedéseknek a 
gyors migrálását a felső réteg-
be, a burkolatba” – magyaráz-

ta a szakember. Egyébként a 
már meglévő repedéseket még 
a háló elhelyezése előtt ki kel-
lett javítani. „Erre még jött egy 
enyhe felületi kezelés, amely 
azt szolgálta, hogy mindenhol 
tapadjon oda egyenletesen ez a 
geotextília, majd egy átlagban 
2,5 centiméter vastagságú asz-
faltmalter-burkolat, amely na-
gyon finom szemeloszlású és 
óriási a szuroktartalma. A cél-
ja kettős: védi a textíliát és ki-
egyenlíti a réteget” – ecsetelte 
a szakember. Csupán ezek után 
következhetett a tényleges fel-
ső burkolat, amely egy cellulóz 
szálakkal megerősített, meg-
növelt ragasztóképességű asz-
falttípus. A munkálatot végül a 
múlt héten, szerdán fejezték be, 
és a utat még aznap este meg-
nyitották a forgalom előtt. Az út 
jelzőfestését Székelyudvarhely 
más utcáinak festésével egy 
időben végzik majd el – közöl-
te a polgármesteri hivatal saj-
tóosztálya.

Gondok vannak az alapokkal

A Hunyadi János utca egyéb-
ként nem az egyetlen, amely be-
tonelemekből álló alapra épült. 

A probléma az, hogy erről nincs 
városszintű kimutatás. „Szó-
beszédből és tapasztalatból 
tudjuk, hogy hol milyen az ala-
pozás, de így is vannak megle-
petések, mint például a Hunyadi 
János utcában is. Tavasszal már 
látszott, hogy ha egyszerű folto-
zással javítjuk csak ki a burko-
latot, akkor döcögős és rossz 
lesz az út. Nem lett volna minő-
ségi javulás. Ezért gondoltunk 
arra, hogy ez a lehetőség jobb 
az ott lakóknak is” – magyaráz-
ta Fülöp-Székely.

Több úttal hasonló a helyzet: 
Udvarhely azon útjai és utcái, 
amelyeknek a teherbírása har-
minc éve még megfeleltek a for-
galomnak, ma már rohamosan 
romlanak a megnövekedett ter-
helés miatt. „Nemcsak az autók 
számáról van szó, hanem meg-
nőtt az autók súlya is” – fejtette 
ki a szakember.

Megkésett, de nem volt más 
lehetőség

A kivitelező Stravia Group 
kft. nem követett el szerződés-
szegést a kitolt határidő miatt, 
ugyanis a tényleges aszfalto-
zást időben elvégezték. „Ha egy 

egyszerű karbantartási mun-
kálat lett volna, akkor lettek 
volna következményei annak, 
hogy így kitolta a munkálatok 
befejezését. De ki kellett várni 
a megfelelő megoldást. Amikor 
adott volt minden szükséges 
körülmény, akkor két nap alatt 
leaszfaltozták az utcát. Köz-
ben nem álltak a munkálatok, 
hiszen az említett rétegeket 
el kellett helyezni. Ez autóból 
nem látszik, nem szembetűnő. 
A sofőr csak azt látja, hogy ké-
nyelmetlen a megemelt akna-
tetőket kerülgetni. A lakók meg 
azt érezték, hogy remeg a há-
zuk, hogy por van” – tette hoz-
zá a szakember. Hozzáfűzte, 
hogy az autósoktól és a lakóktól 
is elnézést kér a polgármeste-
ri hivatal nevében, és megkö-
szöni az érintettek türelmét, 
ugyanakkor köszönetét fejez-
te ki az állami és helyi rend-
őrség munkatársainak, akik 
mindvégig kitartóan segítették 
a munkálatok akadálymentes 
kivitelezhetőségét.

„Most remélhetőleg egy ide-
ig nem lesz gond az utcával” – 
summázott Fülöp-Székely.

KOVÁCS ESZTER

Az alapot is ki kellett javítani a Hunyadi János utcában

A látszat ellenére dolgoztak
Sok időbe telt a kivite-

lezés, de a székelyud-

varhelyi városvezetés 

bízik benne, hogy 

tartós lesz a Hunyadi 

János utca új burko-

lata: a karbantartási 

munkálat a tervezett-

nél jóval hosszabbra 

nyúlt, sok bosszúságot 

okozva az autóveze-

tőknek és az ott lakók-

nak egyaránt. A feladat 

a vártnál összetettebb 

volt, a munka nem állt 

le, még akkor sem, 

amikor a városlakók-

nak úgy tűnhetett.

Már csak a felfestés van hátra. Hosszas volt, de előreláthatólag tartós lesz a burkolatcsere

Kiszállították Bukarestből a 
sofőrvizsgák gyakorlati részé-
nek rögzítésére alkalmas esz-
közöket Hargita megyébe. Mint 
ismeretes, július elsejétől lé-
pett érvénybe a közlekedési 
törvénykönyv azon módosítá-
sa, amely szerint hang- és vi-
deofelvétel kell készüljön a 
sofőrvizsgák gyakorlati pró-
bájáról. A kamerákat a jár-
művekben úgy rögzítik, hogy 
a menetirány szerint az út-
ra nézzenek, a videofelvéte-
lek adatait pedig úgy tárolják, 
hogy a vizsgáztató neve, illet-
ve a vizsga dátuma szerint is 

ki lehessen keresni a kívánt 
felvételt. Ezek nem lesznek 
nyilvánosak, és csak az illeté-
kes hatóság tekintheti meg ab-
ban az esetben, ha a vizsgázó 
fellebbez egy sikertelen vizs-
ga után. Az intézkedés először 
csak Bukarestben és Ilfov me-
gyében lépett érvénybe, majd 
a hónap eleje óta az ország 
minden megyéjében fokoza-
tosan vezették be. Péntektől a 
Hargita megyei vizsgázók tel-
jesítményét is rögzítik – tud-
tuk meg Adrian Pănescutól, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hi-
vatal szóvivőjétől. Mint mond-

ta, az eszköz tulajdonképpen 
egy tartóból és egy táblagép-
ből áll, ebben van a kamera. A 
vizsgáztatók helyezik fel eze-
ket a műszerfalra, a sofőrisko-
láknak egyelőre nem feladatuk 
a kamerák beszerelése saját 
járműveikbe. Az eszköz tulaj-
donképpen egy tanú, amely a 
vizsga menetének törvényes-
ségét felügyeli, és bár a kame-
ra az utat figyeli, a hangrögzítő 
funkciónak köszönhetően az 
utastérben elhangzottakat is 
dokumentálják – mutatott rá a 
szóvivő.
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Kiszállították a kamerákat Hargita megyébe

Tanúként is működő kamerák. Hangot és képet is rögzítenek
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