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#országút #javítás #hírek
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Elhanyagolt országutak
Hargita megyében csak burkolatjavításra jut pénz
Több szakaszon is sürgős
beavatkozásokra lenne szükség
az országutakon

▾
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• RÖVIDEN
Könyvbemutató
Kolozsi Lázár Ildikó, írói nevén L. I. Lázár, a Rejtőző kavicsok című ifjúsági
regény szerzője lesz ma a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár
vendége, a kötetet 10, illetve 13 órakor mutatják be. Pénteken, május 17-én
délután 6 órától a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár olvasótermében
találkozik az olvasókkal L. I. Lázár, vagyis Kolozsi Lázár Ildikó. Az ifjúsági
regény szerzője Gyergyószentmiklóson született, és 30 éve él Budapesten.

Beütött a munkaerőhiány?
A fenti címmel rendez előadást az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozók szövetsége ma délután 3 órától a székelyudvarhelyi Gondűző
Szálloda konferenciatermében. Az eseményen bemutatják a Hargita
Megyei Munkaerő-foglalkoztató Ügynökség új platformját, amelyről
Tiberiu Pănescu, az ügynökség vezetője fog beszélni.

Honosítási ügyintézés Madéfalván
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete és az Eurotrans Alapítvány alkalmazottai ma, valamint május 20-án és 23-án 12–14 óra között a madéfalvi
polgármesteri hivatalban nyújtanak segítséget a honosítási kérelem
leadásához, házasság, gyermekszületés, haláleset vagy válás anyakönyveztetéséhez, tájékoztatnak a személyazonosító igazolvány igénylésének
módjáról, illetve az anyasági és életkezdési támogatásról.
FIZETETT TARTALOM

Winkler Gyula Háromszéken

• Noha több országúton is jelentős korszerűsítésekre, új hidakra van szükség,

ebben az évben sem költenek ilyen beruházásokra Hargita megyében. Az évek óta
megszokott, ismétlődő burkolatjavítást végzik el, amely a közlekedés feltételeit
javítja ugyan, de ennél jóval többre lenne szükség.
3500 négyzetméteren lesz javítás,
a 12A jelzésű úton (Csíkszereda–
Ónfalva) 16 000 négyzetméternyi
burkolatjavítást végeznek, a 12C
Hargita megyén áthaladó or- jelzésűn (Gyergyószentmiklós–
szágutak közül a 13A jelzésű, Gyer gyóbékás) pedig 10 000 négyBalavásár és Csíkszereda kö- zetméternyi felületet aszfaltoznak
zötti, illetve a 11B jelzésű, Csíkkoz- újra. Nem marad ki a sorból a 13A
mást Kézdivásárhellyel összekötő jelzésű út (Balavásár–Csíkszereda),
útvonal közel 15 éve volt felújítva, a amelynek Hargita megyei szaka12A jelzésű, Csíkszeredától Ónfal- szán 11 000 négyzetméternyi felüváig (Onești) vezető országúton pe- letet újítanak fel, a 13B jelzésű úton
dig csak részlegesen végeztek ilyen (Parajd–Gyergyószentmiklós)
munkálatokat. Az útszerkezet, az 18 000 négyzetméteren lesz ilyen
alap viszont sok esetben legalább beavatkozás, a 13C jelzésű úton
50 éves, és ez az omló támfalakon, (Héjjasfalva–Székelyszentlélek)
útpadkán is látszik, több megrongá- 4000, a 15-ös országúton (Maroslódott híd is hasonló életkorú már. A hévíz–Gyergyótölgyes) 7000 négyKözúti Infrastruktúrát Kezelő Orszá- zetméternyi burkolatjavítás kögos Társaságtól (CNAIR) azt kérdez- vetkezik. A 12C jelzésű országúton
Gyergyószentmiklóstól Gyilkostó
tük, milyen munkálatok várhatók
ebben az évben a Hargita megyei irányába 2,6 kilométernyi új aszfaltszőnyeg készül, a 13C jelzésű úton,
országutakon.
Székelykeresztúr közelében pedig
4,8 kilométeren lesz új aszfaltburkoJavítások, aszfaltozások
lat. A társaság sajtóosztálya arról is
A társaság válaszából kiderült, a tájékoztatott, hogy hidak, átereszek
szükséges burkolatjavítások mellett és támfalak javítása érdekében már
két nagyobb összefüggő szakaszon aláírtak egy keretszerződést egy
lesz új aszfaltszőnyeg, viszont az ál- céggel, és nemsokára ezek a munkálami költségvetésből fi nanszírozott latok is elkezdődnek. Ugyanakkor 11
beruházások listáján nem szerepel híd felújítása céljából kiviteli tervek
Hargita megyei útkorszerűsítést, elkészítése várható ebben az évben,
híd építést jelentő munkálat. A CNA- a munkálatok csak ezután kezdődIR által rendelkezésünkre bocsátott hetnek el – tudtuk meg. A CNAIR is
adatok alapján a 11B jelzésű ország- ugyanazzal a jelenséggel szembesül, mint ami más közintézmények,
úton (Csíkkozmás–Kézdivásárhely)
KOVÁCS ATTILA

A

önkormányzatok közberuházásai
során tapasztalható, hogy alig van
jelentkező egyes közbeszerzési
eljárásokra. Mint megjegyezték, a
15, illetve 13A jelzésű országutakon épült két híd javítására tavaly
senki nem jelentkezett, pedig háromszor is meghirdették az erre
vonatkozó licitet.

Hiányzó munkálatok
Évek óta késik több olyan beavatkozás a Hargita megyei országutakon, amelyeket a biztonságos
közlekedés érdekében kellene elvégezni. A 13A országúton, a Hargitán
1,5 kilométeres szakaszon évek óta
omlik az útpadka és az úttest az útszerkezetben történő vízátfolyások
okozta földcsuszamlás miatt, ott
támfalépítésre,az út alapozásának
megerősítésére van szükség. Szintén a 13A jelzésű országút Hargitán átvezető szakaszán több híd
van omlásveszélyes állapotban,
Csíkszereda nyugati kijáratának
közelében pedig az Olt-híd szorul
teljes szerkezeti megerősítésre
egy korábbi szakértői felmérés
szerint. Utóbbi munkálat költségeinek biztosítása érdekében pályázati
lehetőségre várnak az illetékesek,
addig is első látásra nehezen hihető, 10 km/h-s sebességhatárt léptettek életbe, amelyet legtöbben
nem tartanak be.

„Két fontos feladat áll az RMDSZ európai parlamenti képviselete előtt ebben az időszakban. Az első az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében,
hogy az EU jelenlegi támogatási rendszere megmaradjon. A másik feladat az,
hogy az előrelátható változásokról tájékoztassuk a vállalkozóinkat, hiszen
olyan új kihívásokra is választ kell adnia az Európai Uniónak, mint a klímaváltozás, a környezetvédelmi elvárások vagy éppen a hulladékgazdálkodás,
a körkörös gazdaság kialakítása” – mondta Winkler Gyula azon a vállalkozói
találkozón, amelynek Édler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke volt a házigazdája. A beszélgetésen Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Fehér László Ödön szenátor és Grüman
Róbert, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke is részt vett. Antal Árpád András
szerint a politikai döntéseket Brüsszelben is befolyásolni kell, hiszen ezek a
döntések is hatással vannak a mindennapi életünkre, például ott dől el, hogy
milyen támogatások lesznek elérhetők. Ezért lesz szükség arra, hogy egy
olyan képviselő is bekerüljön a brüsszeli EP-képviseletben. Elhangzott: Kovászna megye országos szinten élen jár a klaszterek és a startupok terén, de
ezek támogatását meg kellene oldani. További problémát jelent a vállalkozásokra vonatkozó törvénykezés instabilitása, a termőföldek árának kontrollálatlan, ugrásszerű növekedése, a szakképzett munkaerő hiánya. (x)

HIRDETÉS

A Wellness Center Praid SRL
vezetőtanácsa versenyvizsgát
szervez IGAZGATÓI ÁLLÁS
betöltésére.
A versenyvizsgán való részvétel feltételei:
a. menedzseri végzettség – felsőfokú tanulmányok nappali tagozaton
licencvizsgával vagy egyenértékű diploma
b. minimum 5 év szakmai tapasztalat
c. közintézményekre, kersekedelmi társaságokra vonatkozó törvények,
kormányrendeletek ismerete – 31/1990-es törvény, illetve 109/2011
sürgősségi kormányrendelet
d. román állampolgárság és stabil romániai lakhely
e. román nyelv ismerete (írás, olvasás)
A vizsgán való részvételhez kötelező iratok:
- Curriculum vitae (európai model - 1021/2004 H.G. alapján)
- kérés a felvételre
- szándéknyilatkozat
- diplomamásolat
- szakmai tapasztalatot bizonyító akták (munkakönyvmásolat,
egyéb igazoló akta)
- személyazonossági igazolvány másolata
- érvényes erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat, amely bizonyítja a résztvevő személy beleegyezését
a felvételhez szükséges személyes adatok felhasználásáról
A szükséges iratokat tartalmazó iratcsomót/doszárt a Wellness Center
Praid SRL székhelyén 2019. 06. 12-én 10 óráig lehet leadni.
Versenyvizsga időpontja: 2019. 06. 14. – 10 óra
Versenyvizsga helye: Wellness Center Praid SRL székhelye
Érdeklődni a 0722–319-993-as telefonszámon lehet munkanapokon
9 és 15 óra között.

