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Kibővítenék  az útkereszteződést
Rávezetéses kereszteződést alakítanának ki a három utca találkozásánál
• Úgynevezett ráve-
zetéses keresztező-
dést alakítanának ki
Székelyudvarhelyen
a Wesselényi Miklós,
Nicolae Bălcescu és
Orbán Balázs utcák
találkozásánál. A
változtatásra azért
van szükség, mert
itt vonul át a városba
érkező teherforgalom
egy része, a mostani
útszerkezet azonban
túl szűk a biztonságos,
akadálymentes közle-
kedéshez.

K O V Á C S  E S Z T E R

Mintegy másfél éve vásárolt két 
ingatlant Székelyudvarhely 
városvezetése a város két for-

galmas kereszteződésében, az egyik 
volt a Fernengel-házi kereszte-

ződésben lévő terület. Már a 
felvásárlás bonyodalmas és 
hosszas volt, végül az Orbán 
Balázs utcai házat és telket 75 
ezer euróért adta el a korábbi 
tulajdonos. A telken lévő in-
gatlanokat elbontották: a pol-

gármesteri hivatal közbeszerzést 
írt ki a munkára, a liciten egy kolozs-

vári szakcég nyert, amely azonban ju-
tányos, 75 helyett 40 ezer lejért végezte 
el a bontást. A folyamatot valamelyest 
nehezítette, hogy az Orbán Balázs ut-
cai ház műemlékvédelmi övezetben 
helyezkedett el, így az elbontáshoz 
külön engedélyt kellett kérvényezni 
az illetékes szakhatóságtól.

Rávezetéses kereszteződés lesz

A híresztelésekkel ellentétben a vá-
rosvezetés korábban már tisztázta: 

a kereszteződésnél rendelkezésre 
álló felület nem alkalmas a teher-
forgalmat is kiszolgáló körforga-
lom építésére. Ezért a feladattal 
megbízott tervezőknek más megol-
dást kellett találniuk. „A jelenlegi 
elképzelés szerint egy úgynevezett 
rávezetéses kereszteződést alakí-
tanánk ki, amelynek lényege, hogy 
a nagy méretű gépjárművek köny-
nyebben ráfordulnának az Orbán 
Balázs utcából a Nicolae Bălces-
cura, illetve fordítva” – magya-

rázta kérésünkre Zörgő Noémi. A 
székelyudvarhelyi polgármesteri 
hivatal sajtószóvivője hozzátette, 
az ívelt kereszteződés kialakításá-
hoz volt szükség a házbontással 
felszabadított területre. A koráb-
ban megvásárolt felület egyébként 
akkora, hogy az út bővítése mellett 

lehetőség lenne egy kisebb park 
kialakítására is. A kivitelezés legha-
marabb jövőre kezdődhet el, tudtuk 
meg, jelenleg a megvalósíthatósági 
tanulmány kidolgozásával foglal-
koznak a mérnökök. Mivel azonban 
a tervek még nem véglegesek, a 
beruházás összértékéről még nem 
tudott információval szolgálni a 
hivatal illetékese. Ha minden az 
ütemterv szerint halad, akkor 2020-
ban írnák ki a közbeszerzést, ezek 
után kezdődhet el a kivitelezés.
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Folyamatosan mozog a talaj a 131-
es megyei út Árvátfalva és a Pa-

takfalva közötti szakasza alatt, ezért 
az elmúlt években hepehupás részek 
alakultak ki, megkeserítve az arra 
járó autósok mindennapjait. Ezen 
próbál változtatni Hargita Megye Ta-
nácsa, amely a karbantartási munká-
latai részeként javításokat rendelt el.

Járhatóvá teszik

Borboly Csabától, Hargita Megye 
Tanácsának elnökétől megtudtuk, 
hogy a kivitelező úgynevezett kazet-
tás módszerrel dolgozik a hepehupás 

részek kijavításán. Ez azt jelenti, 
hogy nagyobb, négyzet alakú része-
ket törnek fel a problémás helyszí-
neken, és egy méter mélyre leásva 
újraalapozzák és megerősítik az utat, 
majd aszfaltréteget terítenek le. „A 
cél az, hogy minél járhatóbbá te-
gyük a forgalmas útszakaszt, hiszen 
nagyobb munkálatra jelenleg nincs 
lehetőségünk. Igyekszünk maximá-
lis mértékben kihasználni a törvény 
által nyújtott lehetőségeket, hiszen 
jelenleg csak karbantartást végezhe-
tünk. Reméljük, hogy a beavatkozás-
nak köszönhetően néhány évig még 

jó állapotú marad az út” – magyaráz-
ta a tisztségviselő.

Peres ügy

Azért nem végeztethet nagyobb mun-
kálatokat a 131-es megyei úton az in-
tézmény, mert 2013-ban az Országos 
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 
vádat emelt a megyei tanács elnöke és 
tizenkét másik személy ellen egy ott 
elkezdett nagy mértékű korszerűsítés 

jogtalannak vélt kifi zetése 
miatt. Azt gyanítják, hogy a 
tervekben szereplőnél keve-
sebb aszfalt került az útra. A 
per miatt félbehagyták a fel-
újítást, és végül a kopóréteg 
aszfalt leterítése is elmarad 
– emlékeztette lapunkat Bor-
boly, hozzátéve, hogy egy nagyobb
beruházás megtervezése és kivitele-
zése előtt mindenképp meg kell várni 
az ügy lezárását.

Járhatóbb lesz az út Árvátfalva és a Patakfalva között
• A földmozgások miatt több helyen is megcsúszott
az út alapja a 131-es számú megyei út Árvátfalva és a
Patakfalva közötti részén – ezeket javíttatja ki jelenleg
Hargita Megye Tanácsa. Nagyobb felújításról egyelőre
nem lehet szó, hiszen peres ügy tárgyát képezi az út.

Csupán járhatóvá teszik az utat, nagyobb 
felújításra egyelőre nincs lehetőség 
▸ F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Kockázatos manőver. 
Teherautóknak nehézkes 
befordulniuk a keskeny utcákba
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Az élő ház 
A kilencvenes évek elején, az 
egyik székelyudvarhelyi közép-
iskola bentlakásában játszódik 
Tamás Dénes Az élő ház című 
regénye. A Kalligram Kiadó 
gondozásában megjelent kötetet 
december 6-án 17 órától mutat-
ják be Csíkszeredában, a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. „A 
főhős húsz éves érettségi talál-
kozója apropóján néz szembe 
középiskolás, bentlakásos évei-
vel. Sorjáznak az emlékek, egyik 
pillanatban még a Metallica 
dübörgését hallgatjuk egy kocs-
mában, a következőben filozófiá-
val foglalkozunk a hálóban, ahol 
több tíz diák húzza meg magát, 
a másikban az otthonról hozott 
kosztot méricskéljük, osztogat-
juk” – írja az erdélyi Előretolt 
Helyőrség irodalmi-kulturális 
lap szeptemberi számában a 
könyvről Miklóssi Szabó István 
író, aki a szerző beszélgetőtársa 
lesz a találkozón.
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