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Utakat nyitnak  a megyehatáron
Új lehetőségek a turizmus, a gazdaság fejlődésére
• Javítani kell Hargita
megye megközelíthe-
tőségét a szomszédos
megyék irányából, ez
nemcsak a turizmus,
hanem a helyi közös-
ségek számára is fon-
tos – ismertette Bor-
boly Csaba. A megyei
tanács elnöke szerint
több megyei besorolá-
sú útszakasz korszerű-
sítésével ez a helyzet
jó irányba változik.

KOVÁCS ATTILA

Túlzsúfoltak és balesetveszé-
lyesek a településeken átve-
zető országutak, ugyanakkor 

lehetőségeket kell biztosítani Buko-
vinát és Szászföldet felkereső kül-
földi, és Hargita megyét eddig csak 
megkerülő turistáknak is arra, hogy 
eljussanak az itteni látnivalókhoz – 
többek között ezzel is indokolta Bor-
boly Csaba tegnapi sajtótájékoztató-
ján a szomszédos megyékbe vezető 
megyei besorolású útszakaszok ki-
építését, felújítását. Legalább ilyen 
fontosnak nevezte az elnök a jelen-
leg elszigetelt, megyehatár melletti 
települések számára a megfelelő át-
járhatóság biztosítását, a hagyomá-
nyos gazdasági, kereskedelmi kap-
csolatok újrafelvételét a közösségek 
között. Példaként az Etédet Siklód-
dal és Sóváraddal összekötő me-
gyei utat említette, amely a Sóvidék 
felé biztosít majd összeköttetést, de 
hasonló a Kőrispatakot Erdőszent-
györggyel összekötő, már elkészült 
útvonal is. Tervezés alatt van a Gagy 
és Bözöd közötti út korszerűsítése, 
Székelyandrásfalva megközelítése 
is lehetővé válik Kissolymos felől 

és Újlakra is el lehet jutni jó körül-
mények között a két megye határán, 
biztosítva az összeköttetést Maros 
megyével. Szintén Maros megyébe 
lehet eljutni a Gyergyóremetéről 
Szászrégen felé vezető megyei út 
felújításával, amelynek tervei most 
készülnek – ismertette.

Átjárhatóság, új útvonalak

A legnagyobb értékű, több mint 
100 millió lejbe kerülő, a Regioná-
lis Operatív Program által támoga-
tott útfelújítás a megye déli részén 
több megyei útszakaszt érint, és 
Bikafalva, Ócfalva, Miklósfalva, 

Kányád, Petek érintéséval a Brassó 
megyei Kaca irányába teremt össze-
köttetést, de Égén, Székelydályán, 
Homoródszentpálon, Homoródka-
rácsonyfalván, Oklándon, Homo-
ródújfalun át a háromszéki Vargyas 
felé vezető szakaszt is felújítják. 
Székelyderzsből Maros megye felé 

lesz átjárhatóság. Borboly azt is kö-
zölte, elkészültek a Lázárfalváról a 
Szent Anna-tóhoz vezető, közel 11 
kilométeres megyei út kiviteli ter-
vei, és folyamatban van a tervezés 
az Úzvölgyébe vezető, Bákó megye 
határáig tartó út második, 19,5 ki-
lométeres szakaszának korszerűsí-
tésére, miután az első, az egerszéki 
eltérőig tartó szakasz felújítására 
nemrég írtak alá szerződést. Tu-
risztikai szempontból ugyanakkor 
nagyon fontosnak nevezte a Gyi-
mesközéplok – Hidegség – Bükkha-
vaspataka – Farkaspalló – Neamț 
megye útvonal korszerűsítését, 
amellyel nemcsak a Gyilkos-tó és a 
Gyimesek között lesz átjárhatóság, 
hanem a Balánbányát a Gyilkos-tó 
felé vezető országúttal összekötő 
megyei út felújítása után egy turisz-
tikai körforgás indulhat el. A me-
gye északi részén Suceava, illetve 
Neamț megyék elérhetőségére lesz 
lehetőség Bélbor, valamint Gyer-
gyótölgyes felől, amely a moldvai 
kolostorok felé jelent új útvonalakat 
– ismertette az elnök.

Hosszú távra tervezni

,,Ahol utat építünk, ott beindul a 
gazdaság, építkeznek, gazdálkodni 
kezdenek az emberek, vendéglátó-
helyek létesülnek. Érdemes hosszú 
távra tervezni ezeken a területeken, a 
következő európai uniós támogatási 
időszakban akár zöldmezős beruhá-
zásokat is lehet létrehozni” – hívta fel 
a fi gyelmet Borboly. Hozzátette, több 
tervezett útépítést, korszerűsítést is 
a késlekedő szakhatósági, például 
vízügyi jóváhagyások hátráltattak, 
ugyanakkor tervezőket sem könnyű 
találni ezekre a munkálatokra. Az 
is elhangzott, hogy mivel a kisebb 
munkálatok elvégzésére ritkán je-
lentkeznek kivitelezők, a megyei ta-
nács egy saját útépítő cég megalakí-
tását tervezi. Az elkövetkező öt évben 
közel 500 millió lej értékű munkála-
tot szeretnének elvégezni a megyei 
utakon, a tervezett felújítások, útépí-
tések hossza eléri a 164 kilométert.
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Forrás: Hargita Megye Tanácsa

Térképen a tervezett és folyamatban levő megyeiút-
felújítások
▾ I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

Udvarhelyszék

K O V Á C S  E S Z T E R

A kormány 2015/294-es számú hatá-
rozata hagyta jóvá a 2015-2023-as 

évekre az Országos Kataszteri és Föld-
könyv programot: a cél, hogy a külte-
rületeket ingyenesen  bejegyezzék a 
kataszteri és telekkönyvi rendszerbe. 
Székelyudvarhely 2018 óta vesz részt 
a programban, amelyet a Van részed, 

van telekkönyved néven hirdetnek. Így 
a telekkönyvezési folyamat ingyenes, a 
területtulajdonosoknak tehát nem kell 
ezért fi zetniük: a procedúrát a helyi 
polgármesteri hivatal mezőgazdasági 
osztálya bonyolítja, a költségeket az 
állam fedezi. Ezúttal a Horvás, a Bor-
vizoldal, a Laposkő, a Szármány, a Te-
metőkör, a Szentkirályitag, a Héjaszoly, 
a Fehérvíz, a Csereponk, a Nagyvápa, 
a Nagykert, a Nagyvölgy, a Lókert, a 
Cseplesztető, a Verőfény, a Paprakoty-

tya, a Nagypuszta, a Kicsipuszta, a 
Szarkakőalja és a Kőkép dűlőkben lévő 
területtulajdonosok jelentkezését vár-
ják. Az érdeklődőket február folyamán 
fogadják a polgármesteri hivatal me-
zőgazdasági irodájában minden héten 
hétfőtől csütörtökig 8 és 13 óra között. 
Az érdeklődőknek kell rendelkezniük a 
birtoklevél másolatával, a személyazo-
nossági igazolvány vagy a halotti bizo-
nyítvány másolatával, illetve az eredeti 
hagyatéki bizonyítvánnyal.

Számokban

A program első évében a kadicsfal-
vi részen a Cserepataka, a Felsőlok, 
az Eger, a Vadutca, a Budvár oldala, 
a Nagyoldal, a Kerekcsere, a Nagy-
völgy (ez a kápolna fölötti részen), a 
bethlenfalvi részen a Határpatak, a 
Nyak, a Hatatoria, a Borsó oldal, a 
Vigaszó, az Ince, a Zabvágás, a Cse-
revágása, a Cserelaposa, az Árpád, a 
Nyír, a Puszta, a Nagymező, a Mocso-
lya dűlőkben lévő területek kerültek 
sorra. Ez összesen 2212 hektár, vagyis 
1424 parcella földterület telekköny-
vezését jelenti, tájékoztatott Zörgő 
Noémi, a Székelyudvarhelyi Pol-

gármesteri Hivatal sajtószóvivője. 
Tavaly novemberben folytatódott 
a program, akkor a Vadutca, a Bük-
ktető, a Bükkoldal, a Dávidnékútja, 
az Átal, a Kerekmező, a Szől-
lő, a Horvás, a Laposkő, a 
Szármány, a Temetőkör, a 
Szentkirályitag, a Héjaszoly, 
a Fehérvíz, a Csereponk, 
a Nagyvápa, a Nagykert, 
a Nagyvölgy, a Lókert, a 
Cseplesztető, a Verőfény, a 
Paprakottya, a Nagypuszta, a 
Kicsipuszta, a Szarkakőalja, a Kőkép, 
a Csorgótető, a Csorgóoldal, a Széna-
kert és a Mogyoró dűlőkben lévő te-
rületekkel dolgoztak.

Ingyenes telekkönyvezés: újabb városrészek kerülnek sorra
• Folytatódik az ingyenes telekkönyvezési program Székelyudvarhelyen: ezúttal
a város szentimrei és a szombatfalvi részében lévő területek tulajdonosain a sor. A
lehetőséggel érdemes élni, hisz az eljárás most ingyenes.




