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Kifehéredtek a hegyi útszakaszok
Megvetette a lábát a téli időjárás a magasabb területeken
• Több Hargita megyei 
útszakaszon is csúszás-
mentesítésre volt szükség 
a szerda estétől kezdődő 
havazások miatt. Az or-
szágutak hegyi szakaszaira 
összesen kilenc sószóró 
járművet rendelt ki az 
útügyi társaság. A prefek-
tusi hivatal tájékoztatása 
szerint a megye települé-
sein felkészültek az utak 
hómentesítésére, a gépko-
csivezetőknek pedig a téli 
gumik használatát ajánlják.

SIMON VIRÁG,  SZÉCHELY ISTVÁN

Kifehéredtek a magasabban fekvő Har-
gita megyei területek, útszakaszok 
szerdáról csütörtökre virradóan, a 

lehűlés következtében ugyanis tartósabban 
megállt a lehullott hó. Hargitafürdőt mintegy 
tíz centi vastag hóréteg borította be, a maga-
sabban fekvő útszakaszokon pedig csúszás-
mentesítésre volt szükség szerda estétől – a 
hómentesítést végző járművek csütörtök 
reggel is járták az utakat. „Az országutakon 
kilenc nagy hóekés járművel és sószóróval 
dolgoztak már szerdán este és csütörtök 
hajnalban is, például a Bucsin tetőn, a 13B 
jelzésű országút két hegyi szakaszán, a Tol-
vajos-tetőtől Szentegyházáig, túlfelől pedig 
a Kalondán” – tájékoztatott Adrian Pănescu. 
A Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvi-
vője a felsorolást folytatva elmondta, a Gyil-
kos-tó térségében, a 12C jelzésű országúton, 
valamint a 15-ösön, Borszék és Maroshévíz 
között is csúszásmentesítésre volt szükség. 
A 138-as megyei út magasabb szakaszai 
mentén már szerdán délután havazott, ez 
kisebb, nagyobb megszakításokkal éjszaka, 
sőt, csütörtök reggel is folytatódott. Akkora 
hó ugyan sehol sem hullott, hogy a hóekék 
bevetésére is szükség legyen, csúszásgátló 
anyagból viszont több mint száz tonnányit 
szórtak az utakra a csúszásmentesítést végző 
járművek – közölte a prefektusi hivatal szó-
vivője. Adrian Pănescu ugyanakkor felhívta 
az autóvezetők fi gyelmét a téli gumik hasz-
nálatának a fontosságára.  

A téli időszakra való felkészülésre vonat-
kozó kérdésünkre a prefektusi hivatal szóvi-
vője arról tájékoztatott, hogy az országutak 
esetében több évre aláírt szerződés biztosítja 
a csúszásmentesítés elvégzését. A sót és a 
homokot elkezdték beszerezni, sőt, már zaj-
lik ezeknek a leszállítása és az utak mentén 
található lerakóhelyeken a szükséges meny-
nyiségű csúszásgátló anyag kihelyezése. A 
települések többsége szakcégekkel kötött 
szerződést ezeknek a munkálatoknak az 

elvégzésére, néhány községben pedig – ott, 
ahol nem túl kiterjedt az úthálózat és rendel-
keznek saját munkagépekkel – maguk vég-
zik majd a hómentesítést a téli időszakban. A 
megyei utak téli karbantartása is biztosított, 
minden megyei út hó- és csúszásmentesí-
tésére megkötött szerződése van a megyei 
önkormányzatnak – tájékoztatott Borboly 
Csaba. A megyei tanács elnöke közölte, 
november 15-ig nincs állandó szolgálat az 
utakon, addig szükség szerint eseti paran-
csot adnak ki a munkálatok elvégzésére. A 
lakosság segítségére is számítanak: ha úgy 
látják, hogy valahol beavatkozásra lenne 
szükség, de az nem történt meg, kérik, te-
gyenek bejelentést a helyszínről a megyei 
tanács 0266-207774-es telefonszámán vagy 
a telikarbantartas@hargitamegye.ro ema-
il-címen – mondta Borboly. A csapadékos, 
hideg idő miatt a megyei utak esetében szer-
da estétől péntek este 19 óráig érvényben 
lévő készenléti parancsot adott ki a megyei 
tanács, de csúszásmentesítésre csak a harg-
itafürdői úton volt szükség szerda este.

Megalakult a téli parancsnokság

Maros megyében megalakult a téli pa-
rancsnokság, amelynek vezetője a megyei 
önkormányzat alelnöke, Ovidiu Dancu. A 
parancsnokság feladata összehangolni a tél 
folyamán a megyei utakon zajló hóeltaka-
rítási munkálatokat. Mint a megyei tanács 
sajtószóvivője, Lukács Katalin a Székely-
honnak elmondta, a csütörtöki rendes havi 
tanácsülésen szavazták meg a képviselők 
az idei télre szükséges pénzösszegeket. 
A megyét hét térségre osztották, Marosz-
szentkirály, Vámosgálfalva, Mezősályi, 
Gernyeszeg, Nyárádszereda övezetekben 
ugyanaz a cég biztosítja a szolgáltatást, 
más-más cég a szászrégeni és segesvári öve-
zetekben. Az idei télre szóló szerződést az 
elkövetkező napokban kötik meg a megyei 

utak hó- és csúszásmentesítését biztosító 
vállalkozásokkal. Marosvásárhelyen – 
akárcsak az előző években – a Salubriserv 
cég fogja télen tisztítani az utakat és jár-
dákat. Dorin Florea polgármester aggódik 
amiatt, hogy a cég hogyan tudja megfelelő-

en ellátni a feladatot, miután az általa a cél-
ra kért összegnek csupán a felét szavazták 
meg az önkormányzati képviselők. A cég-
gel, amely a városban a szemét elszállítását 
is biztosítja, több évre érvényes szerződése 
van a polgármesteri hivatalnak.

Megállt a hó a hegyvidéki területeken
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