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• Két hónap alatt 
befejezik a Tusnád 
községi helyi útháló-
zat jelentős részének 
korszerűsítését. A köz-
ség eddigi legnagyobb 
ilyen jellegű beruhá-
zása két év alatt több 
mint 70 százalékra 
növeli az aszfaltozott 
községi utak arányát 
Tusnádon, Újtusnádon 
és Verebesen.

KOVÁCS ATTILA

A többi csíki községhez 
hasonlóan Tusnád is jól 
kihasználta a kormány-

programok biztosította támogatási 
lehetőségeket a községi besorolá-
sú utak korszerűsítésére. A község-

ben, ahol korábban egy kis 
szakasz kivételével csak az 
áthaladó E578-as, illetve 
megyei úton volt aszfalt-
burkolat, olyan kis utcák-
ban is aszfaltoztak, ahol 

két jármű csak nehezen fér el 
egymás mellett. A munkálatot két 
részben végzik, mivel két külön-
böző kormányprogramtól is támo-
gatást nyert a község. 2018-ban a 

Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjának (PNDL) 9 millió lejes 
támogatása nyomán írtak alá ki-
vitelezési szerződést a székelyud-
varhelyi Multipland Kft.-vel, ezt a 
korszerűsítést tavaly be is fejezték, 
6 kilométernyi utcahálózatot újít-
va fel. Betonozott esővíz-elvezető 
sáncokat alakítottak ki, ezek egy 
részét előregyártott betonelemek-

kel födték le, és a kapubejáratokat 
átereszekkel látták el.

Augusztusban végeznek
További négy kilométernyi útsza-
kasz felújítására, közel 5 millió lej 
értékben az Országos Vidékfejlesz-
tési Program (PNDR) biztosította 
támogatásból volt lehetőség, ez a 

korábbi munkálatok folytatását je-
lenti, nem mellékesen ugyanaz a 
cég kapott megbízást erre is a közbe-
szerzési eljárás után. A kivitelezés 
már az aszfaltozásnál tart, ennek 
befejezésére tegnap készültek Újtus-
nádon, ezt követi Nagytusnád és Ve-

rebes – tudatta kérdésünkre György 
József polgármester. Az előkészítő 
munkálatok jól haladtak idén, az út-
testre helyezett törtkő- és kavicsré-
tegek tömörítése megtörtént, ugyan-
akkor az útszéli sáncok legnagyobb 
részét is kialakították már. György 
József úgy számol, hogy ha minden 
a terv szerint halad, augusztus vé-
gére nemcsak a munkát fejezik be 
mindhárom településen, hanem az 
átadás-átvétel is megtörténik. A be-
ruházás tartalmazza azt is, hogy az 
építőnek az új útburkolat szintjére 
kell felemelnie a korábban elkészült 
szennyvízhálózathoz tartozó ak-
nák fedeleit is. A polgármester kér-
désünkre azt mondta, az elvégzett 
munkával elégedettek, az útfelújítás 
első, tavaly elvégzett részén az utó-
lagos észrevételek alapján mindent 
kiegészített a kivitelező cég, ahol 
erre szükség volt.

Korszerű utakon közlekedhetnek
Az esővíz-elvezetés is biztosítva van az alcsíki községben

Új Olt-híd épült
Verebesen, a vasúti megálló köze-
lében új betonhíd épült az Olton 
– a régi hidat korábban a folyó 
áradása annyira megrongálta, 
hogy már nem volt biztonságos, 
és le kellett bontani. Tavaly a vas-
úti megállóhoz tartó vagy onnan 
érkező gyalogosok egy ideigle-
nes gyaloghidat használhattak, 
amíg az új építmény elkészült. Az 
újjáépítéshez az árvízkárok hely-
reállítására elkülönített alapból 
2,5 millió lej értékű támogatást 
biztosított a kormány.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Bár a héten már munkába álltak, 
egy ideig nem dolgozhattak 

a Décsfalva határába tervezett, a 
Nagy-Küküllőn átívelő új híd meg-
építésével, hiszen lehetetlenné vált 

a munka a megáradt folyó 
miatt – fejtette ki lapunk-
nak Borboly Csaba, Hargita 
Megye Tanácsának elnö-
ke. Ez azt is jelenti, hogy 
az autósoknak valamivel 
tovább kell majd használ-
niuk a póthidat, amelyet 
már többször is elárasztott 

a víz. Az épülő új átkelőnek 
egyébként eddig csak a tartópillérei 
kerültek földbe, illetve az alapozása 
volt folyamatban az áradások előtt. 

A tanácselnök ettől függetlenül ab-
ban reménykedik, hogy még idén 
befejeződik az összesen 3,8 millió lej 
értékű beruházás, amelyet intézmé-
nyük fi nanszíroz. Ez már csak azért 
is fontos, hogy jövőre zavartalanul 
közlekedhessenek az autósok az 
esetleges tavaszi áradások idején. 

Standardok szerint

Borboly arra is kitért, hogy az ideigle-
nes híddal a helyiek igényeinek akar-
tak megfelelni, akik azt kérték, hogy 
ne zárják le a 137-es számú megyei utat 
Décsfalva határában az új átkelő meg-
építéséig. Ez közel egymillió lejes több-

letköltséget eredményezett az intéz-
ménynek. Kérdésünkre válaszolva azt 
is elmondta, hogy meglátása szerint 
nagyobb áradás esetén előfordulhat, 
hogy elmossa a hidat a sok hordalékot 
szállító víz, de ez ellen nem lehet tenni, 
inkább reménykedni kell, hogy nem 
lesznek gondok. A helyszínt ugyanak-
kor eddig is folyamatosan ellenőrizték 
a bögözi önkéntes tűzoltók, akiknek 
rendkívül hálás. Ha mégis megrongá-
lódna a jelenleg használt átkelő, azt 
helyreállítja az építőcég. 

Apad a folyó

Nem kellett lezárni az elmúlt héten a 
póthidat, hiszen szerencsére apadt a 
Nagy-Küküllő vízszintje – tudtuk meg 
Szígyártó János Attilától, a Bögözi 
Pagyvan Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
vezetőjétől. Mint mondta, jelenleg is 
valamivel kevesebb mint az ideig-
lenes átkelő feléig ér a víz. A csapat 
egyébként a korábbi időszakhoz ha-
sonlóan készen áll arra, hogy beavat-
kozzanak, ha erre szükség lesz.

Szüneteltetni kellett a munkálatokat a décsfalvi új hídnál
• A Nagy-Küküllő megáradása miatt a kivitelező kényte-
len volt szüneteltetni az új átkelő megépítését Décsfalva 
határában, így a tervezettnél hosszabb ideig kell a pót-
hidat használják az autósok. Az utóbbi időszakban sokat 
apadt a folyó, így nem voltak problémák a közlekedéssel.

Jelentősen leapadt a Nagy-Küküllő vízszintje

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Lőgyakorlatok 
Csíkszeredában
A csíkszeredai hegyivadász 
egység tájékoztatása sze-
rint július 1–2., 7–9., 14–16., 
21–23. és 28–30-án 8 és 24 óra 
között lőgyakorlatot tartanak 
a helyőrségi lőtéren. A jelzett 
időszakokban ajánlott elkerülni 
a csíkszeredai Legelődomb – 
Harom-erdő – Szécseny-patak – 
Zsögödfürdő közötti területet.

Vízszünet

A Harvíz Rt. tájékoztatja 
ügyfeleit, hogy csütörtökön 
az újonnan épülő csíkszeredai 
bölcsőde vízbekötése miatt 
szünetel a vízszolgáltatás 9–12 
óra között a Szív utca 4–14., 
Nagyrét 2., Kossuth Lajos 
20–36. számok között.

• RÖVIDEN 

Készül az új burkolat, végéhez 
közeledik a korszerűsítés

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




