
Alapjaiban újul meg több utca
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• A Hargita megyei 
önkormányzat helyett 
az oroszhegyi önkor-
mányzat pályázott 
azért, hogy felújít-
tassa a 134A jelzésű 
megyei útnak a telepü-
léshez tartozó szaka-
szát. Megelégelték 
ugyanis, hogy rossz 
állapotban van az em-
lített rész, így átvették 
annak ügykezelését. A 
munkálat kivitelezése 
a felénél tart.

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

Nem szokványos megoldást 
választott az oroszhegyi 
önkormányzat a rossz álla-

potban lévő 134A jelzésű megyei út 
egy részének felújítására: átvették 
a településen áthaladó mintegy 

1,6 kilométer hosszú szakasz 
ügykezelését – magyarázta 
lapunknak Bálint Elemér 
Imre oroszhegyi polgár-
mester. Azért döntöttek így, 
mert a Hargita megyei útfej-
lesztési stratégiában nem 
volt semmilyen elképzelés 
ennek a szakasznak a fel-

javítására. Az elöljáró közölte, 
a besorolás megváltoztatása után 
már lehetősége nyílt a község ve-

zetőségének, hogy az Országos Vi-
dékfejlesztési Programban (PNDL) 
pályázzanak az út rendbetételéért, 
amit meg is nyertek.

Már félig kész

Az 1,64 millió lejes beruházás része-
ként megalapozták az utat, amely-
re átlagosan hat centiméter vastag 
alap-, illetve négy centiméteres ko-
póréteg aszfalt kerül. A munkálat 
fontos része volt ugyanakkor az át-
ereszek elhelyezése is, mivel az em-
lített szakaszon sokszor gondot oko-

zott a dombokról lezúduló esővíz. 
Egyébként csak annyi beton-

sáncot terveztek az út mentére, 
amennyire feltétlenül szükség van, 
hiszen a zöldövezetnek is szeretné-
nek helyet hagyni. A későbbiekben 
ugyanakkor járdát is építenének,  
egy másik munka részeként. Szin-
tén a projekt része az útpadkák 
rendbetétele, valamint a kapube-
járatok lekövezése. A polgármester 
hangsúlyozta, a munkának közel a 
fele készült el – ez azt jelenti, hogy 
egyebek mellett már leterítették az 
alap aszfaltréteget és folyamatban 
van az aknák szintbe helyezése. A 
végéhez közelednek ugyanakkor a 

munkálatok a 34-es számú közsé-
gi úton Székelyszenttamás és Szé-
kelyfancsal között, ahol egy sikeres 
PNDL-s pályázatnak köszönhetően 
teljes felújítást végeztethetett az 
önkormányzat, mintegy nyolcmil-
lió lejt felhasználva – tudtuk meg a 
polgármestertől. Rámutatott, múlt 
héten az útfestéseket is befejezték, 
most már csak néhány táblát kell 
elhelyezni. Az elöljáró azt is kifej-
tette lapunknak, hogy tervek ké-
szültek a községhez tartozó falvak 
minden utcájának leaszfaltozására, 
amely alól csak azok a szakaszok 
képeznek kivételt, ahol már van 
burkolat leterítve. 

Megyei az út, helyi a beruházás
Kényszerű útfelújítások Oroszhegy községben

Nem vártak a megyei tanácsra. 
Külső forrásokat bevonva 
kezdték el a felújítást
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Rossz kommunikáció?
Bálint Elemér Imre arra is kitért, 
hogy nagy gondok vannak a 
községükön áthaladó megyei 
utakkal. Példaként említette a rossz 
állapotban lévő székelyszentki-
rályi fahidat, ugyanakkor a Tibód 
határában lévő útleszakadást. 
Noha tudomása van róla, hogy nagy 
beruházásokat igényel a problémák 
megoldása, reméli, hogy a későbbi-
ekben gördülékenyebben fog menni 
a munka. Szerinte egyébként sok 
esetben a rossz kommunikáció szab 
gátat a megoldásoknak.

GERGELY IMRE

Meghívó érkezik a Rózsa utcai 
lakókhoz: csütörtökön 18 órától 

Nagy Zoltán polgármester, illetve a 
városháza és a munkálatok szakfel-

ügyelője ismerteti számukra 
az utcájukban zajló fejlesz-
tések következő lépéseit. 
A gerincvezetékek már a 
földben vannak, az aknák 
is elkészültek a kapuk előtt, 
most az következik, hogy a 

háztartások vízvezetékeit 
és szennyvízkifolyásait a gerincve-
zetékhez csatlakoztassák. Lesznek 

emiatt kényelmetlenségek, ugyanis 
korábban több család is a szomszéd 
udvarból átvezetve kapta a vizet, 
mostantól azonban minden portán 
külön kell ezt kialakítani. Ezek már 
az utolsó lépések közé tartoznak a 
Rózsa utcában, mielőtt a tényleges 
útépítés elkezdődhetne. A helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón Nagy Zoltán 
polgármester elmondta, hogy amint 
az új bekötésekkel végeznek, 40 cen-
timéter vastagságú új útalap készül, 
amire majd ráterítik az aszfaltot. 

Gázvezetés után jön az útépítés 

A Dózsa György utcában már meg-
történt a háztartások régi közműhá-

lózatról újra való rácsatlakoztatása, 
most a Halász utcában zajlik ez, és 
itt gázhálózat-építés is történik, a la-
kók saját befektetése révén. Itt a Ró-
zsa utcainál is elavultabbak voltak a 
vezetékek, és annyira elhasználód-
tak, hogy a legkisebb nyomásra el-
repedtek, illetve kettétörtek. Emiatt 
naponta kell leállítani a szolgálta-
tást, és amíg a régi vezetékek kiikta-
tása meg nem történik, várni kell az 
útépítéssel. 

Az elöljáró a kivitelezőktől azt 
a tájékoztatást kapta, hogy pár hét 
alatt végeznek a folyamatban lévő 
munkálatokkal, és azután kezdőd-
het az útépítés. Mivel ez az útvonal 
a teherforgalom kiszolgálására is 
épül, különleges technológiával 
fognak dolgozni: 80 centiméter vas-
tagságú új útalapot alakítanak ki, és 

ehhez a Marosvásárhely közelében 
zajló autópálya-építéstől hoz majd 
a kivitelező egy speciális gépet. Mi-
vel egy-egy rövidebb útszakaszhoz 

nem lenne kifi zetődő a nagy telje-
sítményű munkagép ideszállítása, 
ez akkor történik meg, amikor több 
utcában is használni tudják. 

Gyergyószentmiklóson a vezetékcserék után közeleg az útépítés
• A közművezetékek földbe helyezése után az útalap 
előkészítése zajlik a gyergyószentmiklósi Rózsa utcában. 
Az új víz- és csatornahálózatra való csatlakozásokkal kap-
csolatosan az itt élőket egyeztetésre hívja a városháza. 
Közben a Halász utcában gázvezetés van folyamatban. 




