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A Villanytelep utca és a Bras-
sói út kereszteződésénél 
lévő körforgalom kockakő-

vel burkolt külső sávja többször 
is jelentősen megsüllyedt, most 
azonban az ott található több ki-
sebb gödör már egy összefüggő, 

jelentős hosszúságú és mélysé-
gű sánccá alakult, így a teherau-
tók, nyerges vontatók nem tudják 
a megrongálódott részt kikerülni. 
Mivel a gödör már olyan mély lett, 
hogy a hosszabb járművek bele-
hajtás esetén kibillentek, és félő 

volt, hogy felborulnak, azonnali 
helyreállításra lett szükség.

Torlódások alakultak ki

Szőke Domokos csíkszeredai 
alpolgármester érdeklődésünkre 

elmondta, megrendelték a körfor-
galom felújítását egy csíkszere-
dai cégtől, amely beszerezte az 
ehhez szükséges engedélyeket, 
és tegnap hozzálátott a munká-
hoz. Hozzátette, kedvező időjá-
rás esetén egy hetes munkálatról 
lesz szó, amely során részleges 
útlezárást alkalmaznak az érin-
tett útszakaszon. A probléma 
az, hogy bár az időjárás egyálta-
lán nem kedvezett tegnap, és így 
a munkálathoz tulajdonképpen 
hozzá sem tudtak kezdeni, az 
útlezárások már a reggeli órák-
ban érvénybe léptek. A Villany-
telep utcában félsávos útlezárást 

vezettek be, ezért a Brassói út 
irányából csak a Hargita utcai 
körforgalom irányába lehet köz-
lekedni. Az intézkedés miatt 
tegnap egész nap torlódások ala-
kultak ki a Brassói úton, a Hargi-
ta utcában és a vasúti felüljárón 
is. A helyreállítást végző cég ve-
zetőjétől megtudtuk, a kivitele-
zés ideje az időjárás alakulásától 
függ, és bár ő is megerősítette, 
hogy egy héten belül elvégezhe-
tő, esős idő esetén több időbe fog 
telni, az útlezárás pedig végig ér-
vényben marad.
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Ismét javítják a Villanytelep utca és a Brassói út kereszteződésénél lévő csíkszeredai körforgalmat

Helyreállítják a veszélyes útszakaszt

Furcsa és szomorú látvány. A Villanytelep utcában félsávos útlezárást vezettek be
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Ismét helyreállítják az immár sokadik alkalommal balesetveszélyessé vált, a 

Villanytelep utca és a Brassói út kereszteződésénél lévő körforgalmat. Bár 

az esős időjárás miatt a munkálatokhoz még hozzá sem tudtak látni, a már 

életbe lépett részleges útlezárás miatt fennakadások, torlódások alakultak ki 

tegnap az érintett útszakaszon.
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Földre zuhant sérült hívta a mentőket

Fel kellett feszíteniük a tűzoltóknak egy csíkszeredai tömbházlakás aj-
taját, hogy a mentőszolgálat kórházba szállítsa a lakóját. A sürgősségi 
hívószámon a földre zuhant lakó riasztotta a mentőegységeket. A csík-
szeredai Szív utcában lévő tömbház lakásához kivonuló tűzoltók, mivel a 
sérült nem tudta kinyitni, felfeszítették a bejárati ajtót, majd a mentőszol-
gálat átvette, és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállította – 
közölte érdeklődésünkre a Hargita megyei tűzoltóság. (PINTI ATTILA)

Áramszünet Fitódban

Az áramszolgáltató vállalat közleménye szerint pénteken délelőtt, kilenc 
és tizenkét óra között javítási munkálatok miatt szünetelni fog az áram-
szolgáltatás Fitódban, a 36-79., továbbá a 100-141-es házszámok alatt.

Zarándoklat Medjugorjebe

Lehet még jelentkezni a július 31. és augusztus 7. között zajló medjugorjei 
zarándoklatra.  Érdeklődni a 0742-698166-os telefonszámon lehet.




