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Nem örülnek a lakók
A nagyközségeken áthaladó megyei útra terelték a teherforgalmat
• Egy hónapja kez-
dődött el a gyergyó-
szentmiklósi teherfor-
galmi út legrosszabb
szakaszának felújí-
tása, a munkálatok
végett részleges vagy
teljes útlezárás lépett
érvénybe az érintett
utakon. Emiatt első
körben a Békény
utcába terelték a
kamionos forgalmat,
de mivel az ottani út
műszaki állapota nem
bírta volna meg a
terhelést a környező
településekre, a me-
gyei útra irányították
át a nehézsúlyú jár-
műveket.
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G yergyószárhegy központjá-
ban két-három percenként 
elhaladt egy-egy tehergép-

kocsi. Danguly Ervin, polgármes-
ter rámutatott, „mivel az európai 
besorolású út áthalad a községen, 
eddig is volt teherforgalom”. Annyi 
változott az eltereléssel, hogy az 
igénybe vett útszakaszok cserélőd-
tek fel. „Most az alfalvi eltérőtől 

Gyergyószentmiklós felé nincs 
teherforgalom, viszont az Alfalu 
felé vezető megyei útszakasz zsú-
foltabb lett. Panasz nem érkezett a 
községháza irányába, de egyértel-
mű, hogy nem örülnek a lakosok” 
– tette hozzá Danguly.

Gyergyóalfalu alpolgármestere
sem örül a kialakult helyzetnek. 
Bege László Balázs úgy fogalma-
zott,  jó, hogy elkezdődtek a be-
ruházások, viszont nem felhőtlen 
az öröm. „Mivel a 13B jelzésű or-
szágút halad át Alfalun, a mostani 
helyzettel megduplázódott a forga-
lom. Ez sok bosszúságot okoz, fő-
leg a megyei út mentén lakóknak. 
Már most jelentkeznek az úttesten 
hibák, amelyek idővel még jelen-

tősebbek lesznek. Nem tudjuk szó 
nélkül hagyni, hogy egy település 
miatt, három másik lakói szenved-
nek” – nehezményezte Bege. Hoz-
zátette, hogy ha már így történt, a 
lényeg az volna, hogy mihamarabb 
fejezzék be Gyergyószentmiklóson 
az útjavítási munkálatokat.

Gyergyóújfalu polgármestere, 
Egyed József is ezen a véleményen 
volt. Elmondta, belátja azt, hogy 
más alternatíva nem létezik a te-
herforgalom elterelésére, mint az, 
hogy a községeken haladjanak át a 
nehézsúlyú gépjárművek, viszont 
ő is arra ösztönözné a kivitelezőt, 
hogy minél hamarabb végezze el 
a munkát Gyergyószentmiklóson. 
Ugyanakkor hozzátette „rossz ta-

pasztalataink vannak: a megyei 
útszakasz amúgy is forgalmas 
volt az újfalvi bánya miatt, a baj 
ráadásul az, hogy nagy sebes-
séggel közlekednek a kamionok”. 
Mint kiderült a kilyénfalvi lakók 
aláírásokat is gyűjtöttek, amelyet 
a település vezetője – lévén, hogy 
megyei útról van szó – a megyei 
önkormányzathoz juttatott el, 
azzal a kéréssel, hogy találjanak 
más megoldást  a teherforgalom 
elterelésére, vagy legalább annak 
csökkentésére.

Fekvőrendőr 
a község bejáratánál

Gyergyócsomafalva bejáratainál 
fekvőrendőr jelzi, hogy a település 
vezetői már néhány intézkedést 
hoztak a forgalom lassítása érde-
kében. Márton László Szilárd pol-
gármester úgy nyilatkozott, hogy 
előzetesen nem voltak arról érte-
sítve sem a lakók, sem a település 
vezetői, hogy a teherforgalmat a 
községen átvezető megyei útra te-
relik, ezért alapvetően nagy felhá-
borodást, ugyanakkor ijedséget is 
keltett a lakók körében a változás. 
„Tudni kell, hogy Csomafalvának 
2,5 kilométeres megyei útszaka-
sza van, de mivel a fontos intéz-
mények: iskolák, óvodák, 
a polgármesteri hivatal és 
a templom is az út mellett 
vannak, nemcsak az út-
mentén élőket, hanem az 
egész község lakóját érinti 
a teherforgalom-elterelési 
intézkedés. Folyamatos az 
aggódás, ezért aláírásgyűjtést is 
kezdeményeztek a lakók. Sebes-
ségkorlátozást, fekvőrendőrök 
kihelyezését és rezgő csíkok fel-
festését is igényeltük a megyei ön-
kormányzattól. Ez utóbbi kapcsán 
kiderült, hogy mivel ennek elle-
nére sem lassítanak a teherautók 
rosszabb lett a helyzet, mert a la-
kók nyugalmát zavarta és házaik 
is veszélybe kerültek, így azok 
felmarása mellett döntöttünk” – 
sorolta Csomafalva polgármestere.

Mint ismert, a gyergyószentmik-
lósi teherforgalom Halász, Békény, 
valamint Dózsa György utcára eső 
részének felújítására a tervezett 
határidő összesen 19 hónap. Ebből 
eltelt eddig egy.

A fejlődés kényszerű velejárói. 
Még legalább másfél évig eltart 
a kellemetlen állapot
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Helyszíni szemlén volt tegnap
Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke az újjáépítésre 
váró décsfalvi átkelőnél, ahol a végé-

hez közeledik a munkálatok 
idejére létrehozandó póthíd 
kivitelezése. Mint mond-
ta, utóbbi építkezés során 
olyan csöveket találtak a 
földben, amelyekről nem 
rendelkeztek a tervrajzok, 

így egyeztetnie kellett a mun-
kát elvállaló céggel, de sikerült meg-
oldást találni a problémára.

Lezárják az átkelőt

Borboly Csaba lapunknak elmond-
ta, még ezen a héten befejeződnek 
a póthíd megépítésével kapcsolatos 
lényegi munkálatok, hétfőtől pedig 
tizenöt centiméter vastag betonréteg-
gel vonják be az ideiglenes átkelőt. 
Utóbbi anyag megszilárdulásáig to-
vábbi hét napot kell várni, csak az-
után használhatják majd az autósok. 
„Arra kérjük a lakókat, ez idő alatt 
ne lépjenek majd a póthídra, hogy az 
minél jobb minőségű legyen” – kér-
te a tanácselnök. Amint a 640 ezer 
lej értékű póthíd használható lesz, 
azonnal le is zárják a 137-es megyei 
úton lévő átkelőt, hiszen elkezdődik 

annak lebontása és alapozása. Úgy-
nevezett mélyalapozásról van szó, 
amely 14–15 méter mélyen történik. A 
kivitelező az időjárási viszonyok el-
lenére minőségi munkát fog végezni, 
hiszen egy különleges berendezést 
visznek a helyszínre, amellyel forró 
vizet fecskendezhetnek a munka so-
rán leöntött beton körül lévő földbe, 
hogy az megfelelően szilárduljon 
meg – magyarázta Borboly, hozzáté-
ve, hogy biztonsági szempontból na-
gyon fontos munkafázisról van szó.

Jövő nyárra kész lehet

Az új, összesen 3,9 millió lej értékű 
átkelő, amelynek megépítését a me-
gyei tanács saját költségvetéséből 
fi nanszírozza, a számítások szerint 
jövő nyáron készül majd el – remé-
li. A kivitelező addig dolgozik idén, 
amíg az időjárási viszonyok engedik, 
aztán tavasszal folytatja a munkát. 
Egy betonelemekből összeállított új 

átkelő fog épülni, amely nagyobb ví-
záteresztő képességű az előzőnél, va-
lamint harminc tonnáig terhelhető. 
„Úgy érzem, túl vagyunk a legtöbb 
nehézségen, ami az új híd megépí-
tését gátolta, most már remélhetőleg 

haladni fog a munka” – zárta érdek-
lődésünkre Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke.

Felpörögtek a décsfalvi híd újjáépítési munkálatai
• Hamarosan elkészül a póthíd a 137-es megyei út
décsfalvi szakaszán lévő fémszerkezetű átkelő mellett.
Utóbbi lebontását és újjáépítését ezután rögtön el is
kezdi a kivitelező, egy különleges technológiát alkal-
mazva az alapozásnál.

A végéhez közeledik a póthíd 
építése, két hét múlva már ezen 
közlekedhetnek az autósok
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