
A tavasszal bejelentett, hu-
szonnégy székelyudvarhelyi ut-
cát érintő javításból mostanáig 
mindössze egy valósult meg tel-
jesen. A munkálatok még nem 
értek véget, de a változékony 
őszi időjárás miatt kiszámítha-
tatlan, hogy milyen mértékben 
tudják tartani a tervezett ütem-
tervet. A kockaköves utcák idei 
felújításáról viszont teljesen le-
mondott a városvezetés.

A betervezett munkálatok 
közül a Győzelem utca Haáz 
Rezső és Forrás közti szaka-
szának a javítása valósult meg 
teljesen, számolt be lapunknak 
Fülöp-Székely István, a város-
háza műszaki igazgatója. Több 
utcában még dolgoznak, sajnos, 
nem lehet pontosan meghatá-
rozni, hogy meddig, ugyanis 
ez időjárásfüggő. Ennek ellené-
re egyelőre még nem kell tarta-
ni komolyabb késésektől, véli a 
városgazda. „Azt azonban ko-
rai lenne kijelenteni, hogy idő-
ben vagyunk vagy nem vagyunk 
időben, mert ha holnaptól esni 
fog, akkor nem leszünk időben. 
Szeptember végén vagyunk, et-
től kezdve az időjárás mondja 

meg, hogy mennyit fogunk ha-
ladni. A kivitelező ING Service 
Kft. olyan cég, amely úgy dol-
gozik, hogy az elvárásoknak 
megfelel, és jó ütemben végzi a 
munkát, nem hiszem, hogy gon-
dok lennének” – magyarázta 
Fülöp-Székely.

Újra kell alapozni 
a kockaköves utcákat

Erre az évre betervezték 
három kockaköves utca – az 
Eötvös József, az Iskola és a 
Szentimre – javítását is. A mű-
szaki igazgató azonban azt 

közölte, hogy lemondtak a javí-
tásukról, mert műemlékvédel-
mi zónában vannak, ezért újra 
kell alapozni ezeket, ami már 
egy másik munkálat lenne. 
A felmérések során jöttek rá, 
hogy ezt megkövetelik a körül-
mények, ezért jövőre hagyták 

a három utca teljes felújítását. 
A munkálatot a beruházási 
alapokból fogják finanszíroz-
ni. „Teljes újraalapozásra van 
szükség, mivel műemlékvé-
delmi zónában vannak, és van 
egy csomó probléma, amit meg 
kell oldani előtte. Amiket most 
végzünk, azok javítási munká-
latok, jövőre pedig a felújításo-
kat kezeljük, de már dolgozunk 
a terveken a kockaköves utcák 
helyreállítását illetően” – fo-
galmazott a műszaki igazgató.

Minőségi munkát várnak

A munkálatok célja, hogy 
rövid távon ne kelljen a meg-
javított útszakaszokon újra 
dolgozni, így ennek megfele-
lő minőségű munkát szeret-
nének átvenni. Nincs értelme 
javításokat eszközölni olyan 
útszakaszokon, ahol jövőre tel-
jes felújítást kell végezni. A be-
tervezett munkálatok esetében 
a felméréseken derült ki, hogy 
hol kell változtatni a terveken, 
magyarázta Fülöp-Székely.
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Még három hónapja sincs, 
hogy újraaszfaltozták 
a Hunyadi János utcát 

Székelyudvarhelyen, de háló-
zati javítás miatt a Delgaz Grid 
gázszolgáltató vállalat munka-
társai már feltörték az útburko-
latot. A héten a vízszolgáltató is 
hasonló munkálatokat végez az 
utcában.

A városházának döntenie kel-
lett, hogy egy robbanást koc-
káztatva figyelmen kívül hagyja 
a gázszivárgás veszélyét, vagy 
engedélyezi a sürgősségi javí-
tást – indokolta meg az aszfalt 
feltörésének engedélyezését 
Fülöp-Székely István, a polgár-
mesteri hivatal műszaki igaz-
gatója. Az ideális az lenne, ha a 
teljes körű útjavításokkal pár-
huzamosan a közműszolgálta-
tók elévült vezetékhálózatait is 
kicserélnék az érintett szaka-
szon, azonban az egyeztetések 
ellenére ezúttal ezt nem sike-
rült – válaszolta arra a kérdé-
sünkre, hogy az utak felújítása 
előtt egyeztetnek-e a szolgál-
tatókkal, hogy ne utólag kell-
jen feltörni az útburkolatot. A 
polgármesteri hivatal csak út-
javításokat végez, a vezetékek 
cseréje beruházásnak számít, 
amelyet a gáz-, illetve vízszol-
gáltató vállalatnak kell elvégez-
nie. „Nekik van egy programjuk, 

de ha addig várunk, amíg a fel-
újítási terveket elkészítik és be-
szerzik az engedélyeket, nem 
haladunk semmit. A vezeté-
kek elöregedtek, nagyon sokba 
kerül a kicserélésük egyetlen 
utcában is. Akármennyire sze-
retnénk, hogy összefüggő asz-
faltréteg legyen az utakon, ne 
pedig foltok az állandó feltöré-
sek miatt, nem cserélhetjük ki 
mi a csöveket” – magyarázta.

Kevés volt az idő

A városháza kiküldte a szol-
gáltatóknak azon utcák név-
jegyzékét, amelyek felújítását 
betervezték. A teljes hálózat-
cserét azonban hosszas előké-
szület előzi meg: előtanulmányt 
kell készíteni, be kell szerez-
ni az engedélyeket, amire idén 
nem volt elég idő – vázolta Bá-
lint-Major Áron, az Aqua Nova 
vízszolgáltató vállalat igazgató-
ja. Mivel a forgalmas, leromlott 
állapotú utak javítása elsőbbsé-
get élvezett, a városházán nem 
tudtak várni a munkálatok meg-
kezdésével. A város vízhálózata 
régi, ezért gyakoriak a csőtöré-
sek, és annak ellenére, hogy eb-
ben az évben még nem volt rá 
példa, bármikor előfordulhat, 
hogy emiatt egy frissen bur-
kolt útszakaszt fel kell törniük 

– folytatta a vállalat igazgató-
ja. Ezen a héten a Hunyadi Já-
nos Lejtő utca felőli szakaszán, 
illetve a Wesselényi Miklós ut-
cában javítják a meghibásodott 
vezetéket, hamarosan pedig a 
Nicolae Bălcescu utcában kell 
feltörniük az aszfaltot.

Egyelőre csak a gödrök tűnnek el

A gázszolgáltató vállalat el-
kerített munkagödrei a Cse-
re, a Domb, valamint a Varga 
Katalin utcában is zavarják a 
közlekedést. A meghibásodá-
sok kijavítása után a Viking 
Kft. feladata a gödrök betömé-
se és az aszfaltozás, ez azon-
ban gyakran akár hónapokat is 

várat magára. Ennek oka egy-
részt az, hogy a gázszolgáltató 
arra hivatkozik, megfigyelése-
ket végeznek a későbbi szivár-
gások megelőzése érdekében, 
és addig szabadon kell ma-
radnia a területnek – magya-
rázta Fülöp-Székely István. A 
késlekedés másik oka az utó-
munkálatokat végző cégnél 
keresendő. Igaz ugyan, hogy 
nekik esettől függően legtöbb 
két hét alatt el kell végezniük a 
munkát, azonban egy gödör be-
tömése és leaszfaltozása nem 
gazdaságos számukra, ezért 
megvárják, amíg három-négy 
lesz a városban. Ugyanakkor 
az időjárásnak is megfelelőnek 
kell lennie. „A kiásott földet 

nem tölthetjük vissza, döngöl-
hető ballasztot kell használ-
nunk, másképp besüllyed az 
út. Ha esik az eső, több kárt te-
szünk, mint jót. Ha széthordjuk 
a sarat, panaszkodnak a lakók, 
de ha szárazság van, a por nem 
tetszik” – taglalta Szi lágyi Sza-
bolcs, a Viking Kft. projektme-
nedzsere. Az említett utcákkal 
kapcsolatban elmondta, múlt 
pénteken kaptak értesítést a 
gázszolgáltató vállalattól, hogy 
a Domb utca kivételével meghe-
gesztették a csöveket, így még 
ezen a héten betömik a munka-
gödröket. Azt azonban egyelő-
re nem tudja, mikor kerül rájuk 
aszfaltréteg.
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Nyáron terítették le az új aszfaltot a Hunyadi János utcában

A több évtizedes, elévült vezetékek cseréjé-

nek kellene megelőznie az utak újjáépítését, 

javítását, ez azonban gyakran nem így történik 

Székelyudvarhelyen. Emiatt előfordul, hogy a 

leterített új aszfaltot néhány nap vagy hét után 

fel kell törni. Ez történt a Hunyadi János utcában 

is a minap. Az illetékesektől érdeklődtünk az 

okokról.

Nemrég aszfaltoztak, máris vezetéket javítanak a Hunyadi János utcában

Leaszfaltozzák, majd rögtön feltörik

A minőség a fontos

Nem elegendő a javítás, teljes felújításra van szükség a kockaköves utcákban
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