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Útfelújítás  a patakvölgyben
Támfalak, hidak készülnek, útépítés következik a Gyimesekben
• Az áradások okozta
rongálások megelőzé-
se érdekében támfala-
kat építenek a Hideg-
ség-pataka mentén, és
átereszek, hidak épí-
tését is előirányozták.
Több évre való munka
van a völgyben, mivel
az út korszerűsítése is
folytatódik.

KOVÁCS ATTILA

A Hidegség-patakán levonuló 
ár legutóbb idén nyáron tette 
járhatatlanná a Gyimeskö-

zéplokról, a 12A jelzésű országúttól 
Hidegségre, illetve Bükkhavaspata-
kára vezető 127A jelzésű megyei út 
egy szakaszát, teljesen beszakítva 
az úttestet. A károkat elhárították, a 

közlekedés helyreállt, ősszel 
pedig hosszú előkészületek 
után elkezdődhetett az a kor-
szerűsítés, amelynek egyik 
célja a hasonló vészhelyzetek 

megelőzése. „Fontos ez a be-
ruházás, hiszen a 2016-os árvíz óta 
a Gyimesek vidékén csak karban-
tartásból igyekeztünk újjáépíteni az 
infrastruktúrát. A helyieknek min-
den évben veszéllyel kell szembe-
nézniük az áradások miatt. Ezért is 
döntöttünk úgy, hogy a beruházást 
a lakott területen kezdjük, az árvíz-

védelem kiépítésével” – ismertette 
kérdésünkre Borboly Csaba, a Har-
gita megyei önkormányzat elnöke. A 
munkálatok során a partszakaszokat 
támfalakkal erősítik meg, és átere-
szeket építenek be annak érdekében, 
hogy a víz ne jusson be az úttest alá.

Munkálatok több szakaszban

A jelentős anyagi ráfordítást igény-
lő teljes útfelújítást hét szakaszban 
szeretné elvégeztetni a megyei ta-
nács, egyelőre az első három mun-

kálat kezdődött el, melyek során a 
12A jelzésű országúttól Hidegségig, 
illetve Bükkhavaspatakáig készí-
tenek támfalakat, átereszeket. A 
harmadik szerződés értelmében 
két-két hidat épít a megbízott cég 
Hidegségen és Bükkhavaspatakán. 
Mint az elnöktől megtudtuk, idén 
150–200 méter támfal készülhet el, 
ugyanakkor póthidat állítottak fel 
Hidegségen a leszakadt híd mellett. 
Tavasszal kezdik el két híd építését 
Hidegségen és Bükkhavaspatakán, 
illetve folytatják a támfalak, átere-

szek elkészítését is. Ezt követően, 
2021-re újabb két híd építése van 
előirányozva. „A munkálatok első 
szakaszának összköltsége csaknem 
24,5 millió lej, amelyből 17,8 millió 
lejt  kormánytámogatásból biztosí-
tunk” – részletezte Borboly.

Messze tekintő tervek

A megyei tanács jövőre szeretné 
kiírni a közbeszerzési eljárást az 
útfelújítás további szakaszaira is. 
Borboly Csabától tudjuk, hogy ez 

a fentebb leírt költségekkel együtt 
több mint 86 millió lejes beruházást 
jelent, és hosszú távú céljuk, hogy 
Neamț megye határáig megépítik a 
megyei utat, összeköttetést biztosít-
va a Békás-szorossal. ,,Szeretnénk 
elérni, hogy Székelyföld turizmu-
sát is erősítse ez az út, hiszen akkor 
a Gyilkos-tó látogatása nem egy 
oda-vissza útvonal lenne, hanem le-
hetőség volna átmenni a Gyimesek-
be, akár több turisztikai szolgáltató 
többnapos szolgáltatásait is igénybe 
venni” – vetítette előre az elnök.

Az áradások okozta 
útrongálásokat előzik meg a 
támfalak. Több évre való munka
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A magyarországi támogatással 
megvalósított projekt hét éve 

kezdődött, pénteken pedig értékel-
ték az ezidő alatt elért eredményeket 
Székely udvarhelyen. Abból a szem-
pontból is sikeresnek mondható a 
program, hogy másoknak is tudtak 

jó példát mutatni, ráadásul 
a tapasztalatokból készült 
jelentéseket nemcsak Bu-
dapesten, de Bukarestben 
is elolvasták és értékelték 

–je lentette ki Szász Jenő, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet el-
nöke, a Székelyudvarhelyi Egyetemi 
Központban tartott pénteki záróese-

ményen. Ez abból is látszik, hogy 
Magyarországon és Romániában is 
hasonló programokban gondolkod-
nak. Vass Zoltán, az OBIE elnökének 
gondolatait Geréb Krisztina tolmá-
csolta. A tisztségviselő hangsúlyoz-
ta, nagy örömmel töltötte el, hogy 
segíthette a székelyföldi diákokat 
a munkaerőpiacon való elhelyez-
kedésben. A hét éve rendszeresen 
megszervezett ingyenes érettségi 
felkészítők során tizenhárom város-
ban mintegy négyezer fi atalnak tá-
mogathatták a lediplomázását.

Érvényesülni a szülőföldön

Bali János, az NSKI, Kutatási, Straté-
giai és Koordinációs Igazgatóságának 
vezetője rámutatott, egy diák képzé-

se 25 ezer forintjába (380 lej) került a 
program szervezőinek, de úgy érzi, 
hogy ezzel életeket, családokat ment-
hettek meg, hiszen leérettségizve 
könnyebben érvényesülhetnek szü-
lőföldjükön a részvevők. Ez pedig a 
nemzet szempontjából is nagyon fon-
tos, hiszen a lediplomázottak száma 
meghatározhatja, hogy Székelyföld, 
milyen pozíciót foglalhat el ipari inno-
vációs tekintetben. Sokan félnek attól, 
hogy csökken a székely fi atalok nem-
zeti érzése, amennyiben elkezdenek 
románul tanulni, de ez nem így van. 
Ezzel csak több lesz az a fi atal, aki két 
nyelven beszél és egy másik kultúrát is 
megismer. Egyfajta hidat képezhetnek 
a két nemzet között – fogalmazott.

Az eseményen részt vettek a prog-
ram partnerei is – Fidelitas Ifj úsági 
Egyesület, Amőba Alapítvány, Ma-
gok Egyesület, gyergyószentmiklósi 
koordinátorok –, akik elmondták, 

minden éveben jobban teljesítettek 
az érettségin a képzéseiken tanuló 
diákok az országos és a Hargitai me-
gyei átlagokhoz viszonyítva is.

Ilyés Ferenc, az udvarhelyszé-
ki felkészítőket koordináló Magok 
Egyesület vezetője hangsúlyozta, 
az is egy lényeges adat, hogy ugyan 
voltak olyan diákok, akiknek csak 
ősszel sikerült az érettségije, de köz-
vetett módon ahhoz is hozzájárul-

hatott a képzés. Arra is kitért, hogy 
felmerült a gondolat, miszerint lehet-
ne képzést szervezni a pótvizsgákra 
készülőknek, de akár a tanároknak 
is módszertani szempontból. Mind-
emellett egy Karrierkalkulátor nevű 
készségfejlesztési programjuk ter-
veiről is beszélt. Megtudtuk, hogy 
az érettségi felkészítőket továbbra is 
folytatni fogják a partnerek, de ezek 
már nem lesznek ingyenesek.

Lezárul az ingyenes érettségifelkészítő program

Mintegy négyezer diáknak segített a hétéves program
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• Több szempontból is hasznosnak mondhatók a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) és az Orbán Balázs
Intézet Egyesületének (OBIE) román nyelv és irodalomból,
valamint matematikából szervezett ingyenes székelyföldi,
valamint a szórványt is érintő érettségi felkészítői.




