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Amíg tudnak, dolgoznak
Egyelőre zajlik az útjavítás Székelyudvarhelyen
• Székelyudvarhelyen
már zajlanak a tavaszi
útjavítások: kockakö-
ves utcákban újrarak-
ják az útfelületet, a
törtköves utcákban is
zajlik a karbantartás,
az elmúlt héten pedig
az aszfaltozáshoz is
hozzáfogtak.

K O V Á C S  E S Z T E R

Székelyudvarhely Polgármes-
teri Hivatala tavaly kötött 
kétéves szerződést két szak-

céggel az utak karbantartására, így 
idén nem szükséges közbeszerzé-
sen meghirdetni a munkát, ezért 
már múlt héten elkezdhettek dol-

gozni a cégek. A város idei 
költségvetésében az utak ja-
vítására összesen 2 680 000 
lejt különítettek el, ez az 
összeg tartalmazza az asz-
faltozásokat, a kockaköves 
utcák javítását, valamint a 

törtköves utcák karbantar-
tását is, közölte kérésünkre 

Zörgő Noémi. A polgármesteri hi-
vatal sajtóreferense a továbbiak-
ban felsorolta, hol zajlottak mun-
kálatok a napokban.

Ahol már dolgoznak

A Gábor Áron utca felső, Győzelem 
és Függetlenség utca közötti részén 
már több napja dolgozik a kivite-
lező – tudtuk meg. Itt felszedték a 

köveket és újra leteszik, ahol pedig 
kell, ott cserélik azokat. A kockakö-
vek cseréjét és újrarakását folytat-
ják a Baróti Szabó Dávid, illetve az 
Ady Endre utcában is. Március 17-
én elkezdődött a gréderezés, azaz a 
törtkővel borított utcák karbantar-
tása: az ütemtervben minden ilyen 
borítású székelyudvarhelyi utca 
feljavítása szerepel.

Ahol aszfaltoznak

Az elmúlt héten elkezdődött az 
aszfaltozás előkészítése is. Ezt 

egy marosvásárhelyi szakcég vég-
zi, Kadics falván már elkezdték a 
munkát. „A Rét, a Kadicsfalvi és a 
Vízigótok utca után a szombatfalvi 
részen fognak dolgozni. A cégnek 
leküldött listában szereplő utcák a 
következők: Budvár, Szentimre, Mo-
rum, Verőfény, Tihadar, Cipészek, 
Móricz Zsigmond, Nicolae Bălces-
cu, Vámosok, Kovácsok, Kisköved, 
Gyepes” – sorolta a sajtóreferens. 
Továbbá tavaly elkezdődött a Ta-
mási Áron úton a vízelvezető árok 
szakszerű kialakítása: a vasúti átke-
lő és a Küküllő Szálloda közötti sza-

kaszon végzik idén is a munkát. Azt 
azonban egyelőre megbecsülni sem 
tudja a polgármesteri hivatal, hogy 
a kivitelezés ütemét miként befolyá-
solja a járványügyi helyzet. Ameny-
nyiben tovább szigorítják a kijá-
rásra vonatkozó előírásokat, akkor 
minden bizonnyal a munkavégzés 
tervezett ütemét sem fogják tudni 
tartani a szakcégek.

Elkezdődött az aszfaltozás is, 
vásárhelyi szakcég végzi a munkát
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KOVÁCS ATTILA

A megyei utak nyári karbantartá-
si munkálatai várhatóan már-

cius végétől kezdődnek, miután az 
elmúlt héten aláírták az erre 

vonatkozó szerződéseket. 
Kérdésünkre Borboly Csa-
ba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke úgy érté-

kelt, mivel egyelőre nincs 
olyan rendelkezés, amely korlátoz-
ná ezt a tevékenységet, minden a 
tervek szerint halad. ,,Én azt han-
goztatom, hogy a kinti munkálato-

kat folytatni kell, mert a gazdaság 
nem állhat meg, az alkalmazottak-
nak fi zetésre van szükségük” – fej-
tette ki véleményét. Hozzátette, az 
útjavítás nem számít csoportos te-
vékenységnek, példaként említve, 
hogy ha valaki felül egy munkagép-
re, és kiássa az útszéli sáncot, nem 
érintkezik senkivel.

Aszfaltozás több szakaszon

Mint a megyei önkormányzat sajtó-
irodájától megtudtuk, idén a tanács 
ügykezelésébe tartozó utak kar-
bantartási munkálatait a székely-
udvarhelyi székhelyű Multipland 

Kft. és a Viaduct Kft. cégek végzik 
a megye egész területén. Kátyúzás 
minden aszfaltozott megyei útsza-
kaszon lesz, ahol a burkolat meg-
rongálódott. Egybefüggő aszfaltré-
teg leterítése várható a 123C jelzésű 
úton, Csíkmenaságtól az Akó-ka-
puig, a 124A jelzésű úton, Szépvíz 
és Csíkszentmihály között, illetve 
a 123F jelzésű úton Csíkcsicsó felé. 
A kátyúzás és aszfaltréteg leteríté-
sének költsége összesen 5,6 millió 
lej – tudtuk meg. Ugyanakkor el-
kezdték szalagkorlátok felszerelé-
sét is, idén 13,6 kilométernyi kor-
látot szerelnek fel az utak mentén, 
amelynek költsége 3,6 millió lej. A 

munka múlt héten a Libán-tetőn 
kezdődött, a 138-as jelzésű megyei 
úton. Ezután Oroszhegy felé, a 134C 
jelzésű úton, Etéd és Peszente-tető 
között a 135, Etéd és Küsmöd kö-
zött a 136A, Székelyudvarhely és 
Székelykeresztúr között a 137, vala-
mint Kászonaltízen, a 121G jelzésű 

úton szerelnek fel szalagkorlátokat. 
Minden település ki- és bejáratánál 
rázó felülettel készülő sávokat is 
festenek az útburkolatokra figyel-
meztető céllal, ezt a csíkszeredai 
Dellines Kft. végzi majd el, ennek 
összege 160 ezer lej – tájékoztatott a 
megyei önkormányzat sajtóirodája.

A megyei utakon is javítanak, nemsokára elkezdik a nyári karbantartást
• Március végétől szeretnék elkezdeni Hargita megyé-
ben a megyei besorolású utakon végzett karbantartási
munkálatokat. Ezt elsősorban az időjárás befolyásolja,
a koronavírus-járvány terjedésének megelőzésére ho-
zott intézkedések nem korlátozzák.

Csíkmenaságtól az Akó-kapuig 
újraaszfaltozzák az utat. 
Készülnek a munkakezdésre

▸ F OTÓ: PINTI  ATTILA

Csatornázási 
munkálatok

A gyergyószentmiklósi Rózsa 
utcában már a múlt héttől 
zajlik a munka. Tavaly földbe 
kerültek a gerincvezetékek, 
most a házakhoz vezetik el, 
hogy megtörténhessenek a 
rácsatlakozások a hálózatra. 
Nagy Zoltántól, Gyergyószent-
miklós polgármesterétől tudjuk, 
hogy amint a csatornahálóza-
ton végzett munkát az adott 
utcákban befejezik, elkezdik az 
ivóvízvezetékek cseréjét, hogy 
végül a földfelszínen is meg-
kezdődhessen a munka. Teljes 
felújítás következik az utca teljes 
hosszában. A héten elkezdődik 

a csatornázási munka az Építő 
utcában, továbbá a Békény 
és a Halász utcában is 
újraindul a munka a 
vezetékek építésével és 
az egyéni rácsatlako-
zások előkészítésével 
az új hálózatra. Amint a 
polgármester közölte, a 
kivitelezővel közösen megálla-
pított ütemterv szerint szaka-
szosan végzik majd a munkát, 
annak érdekében, hogy a közúti 
közlekedést ne kelljen lezárni. 
Ezekben az utcákban, vagyis 
az úgynevezett „teherforgalmi 
úton”, teljes felújítás történik az 
útfelületen. Járdák is épülnek, 
és ezek alatt alakítják ki azt a 

műszaki csatornát, amelybe a 
különböző vezetékeket helyezik, 
hogy az esetleges későbbi meg-
hibásodások során ne kelljen fel-
törni az úttestet. Ezért a járdák 
mindenhol térkőből készülnek 
majd. Ahol a hely megengedi, 
parkolókat és bicikliutat is kiala-
kítanak. (Gergely Imre)
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