
Már ebben a hónapban leterítenék 
az alap aszfaltréteget az új hídra
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• A tervek szerint már 
idén leterítenék az 
alap aszfaltréteget a 
Décsfalva határában, 
a Nagy-Küküllőn épülő 
új hídra, így télen már 
használhatnák is azt 
az autósok. Az ehhez 
szükséges szerződést 
megkötötték, az eddig 
elvégzett munkát pedig 
kifizette Hargita Megye 
Tanácsa, így csak az 
időjárás akadályozhat-
ja meg a befejezést.

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

A tartópillérek és a Nagy-Kü-
küllőn átívelő gerendák már 
a helyükön vannak, jelenleg 

pedig betonozási munkálatok zajla-
nak – tudtuk meg a Décsfalva hatá-
rában épülő híd építkezésénél.

Hamarosan aszfaltozhatnak

Borboly Csaba, a munkálatokat 
fi nanszírozó Hargita Megye Taná-

csának elnöke lapunknak elmond-
ta, meglátása szerint a korábbi 
tervezéssel és más adminisztratív 
problémákkal járó nehézségek le-
küzdése után most már jól halad a 
munka. Az összesen 3,9 millió lej 
értékű beruházás kifi zetésével is 
napirenden vannak, ráadásul meg-

kötötték a szerződést a Viaduct Kft  -
vel a híd leaszfaltozása érdekében. 
A tervek szerint idén az alapréteget 
terítenék le, ami után már használ-
ható lenne az átkelő, és nem kell a 
tavaly megépített póthidat használ-
ják a Décsfalva és Nagygalambfal-
va között közlekedő autósok. „Most 

már az építkező cégen, illetve az 
időjáráson múlik, hogy sikerül-e 
még idén járhatóvá tenni a hidat” 
– fogalmazott Borboly. Rámutatott: 
természetesen ez nem azt jelen-
ti, hogy befejezték az építkezést, 
hiszen jövőre is maradnak még 
kisebb munkálatok – például az 

útburkolat kopórétegének elhelye-
zése –, de idénre csak azt vállalták, 
hogy járhatóvá teszik az átkelőt.

Lényeges beruházás

A Nagy-Küküllőn átívelő – a 137-es 
jelzésű megyei úton lévő –, 1911-ben 
épített, régi híd 2017-ben rongáló-
dott meg, akkor 3,5 tonnás súly-
korlátozást vezettek be a balesetek 
elkerülése érdekében. A végső meg-
oldásnak egy új átkelő megépítését 
látták, a munkálatra pedig egy év 
múlva sikerült kivitelezőt ta-
lálni. Az építkezés azonban 
még ekkor sem kezdődhetett 
el, hiszen tervezési és egyéb 
adminisztratív problémák 
merültek fel. Végül szükség 
volt egy póthíd kialakítására 
is, hiszen a lakosság azt kér-
te, hogy ne zárják le a mun-
kálatok idejére a kérdéses út-
szakaszt. Ennek megépítése tavaly 
meg is történt, és elkezdhették a régi 
átkelő elbontását. Noha a munkála-
tokkal jól haladtak egy ideig, idén 
tavasszal megint le kellett állni a 
folyó áradása miatt. A beruházás 
kivitelezését csak ennek lejárta után 
kezdhették újra.

GERGELY IMRE

S okan várják az információkat, 
miután  Gyergyószentmiklóson 

a GO Rt.-től a  Hő-, Víz- és Csatorna-
szolgáltató Közmű (HVCSK) vette át 
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást, 
hogy hová, kihez kell fordulni az 

ezeket illető problémákkal, 
és persze, hogy kinek kell 
fi zetni a számlákat. Nos, a 
szolgáltatást már az új cég 
biztosítja, de a GO Rt. szám-
láit a GO Rt.-nek kell kifi zet-
ni a szokott helyen, azaz a 
Virág negyedi 7-es tömbház 

földszintjén található pénz-
tárnál. Mivel októberben még a régi 
cég szolgáltatott, ők is fogják kikül-
deni az arra a hónapra vonatkozó 
számlákat. A HVCSK kommunikáci-
ós munkatársa, György János megke-
resésünkre válaszolva közölte, hogy 

a víz- és csatornaszolgáltatás átvéte-
le egy hosszabb, még jelenleg is tartó 
folyamat, amely több intézményt is 
érint, és ezektől is függ, hogy mikor 
és hogyan fejeződik be teljesen a 
szolgáltatások átvétele. Ez érvényes 
például a fogyasztók nyilvántartá-
sára is.

Egyébként az új szolgáltató már 
október folyamán elkezdte a vízórák 
leolvasását, de a koronavírus-jár-
vány fokozódása miatt, a járvány 
további terjedésének megakadá-
lyozása érdekében leálltak ezzel, 
csak 31 tömbház esetében sikerült 
elvégezni. Felhívják a fi gyelmet 
azonban, hogy a splt.ro weboldalon 
továbbra is lehetőség van a vízmé-
rőállás bejelentésére. A csőtörések, 

egyéb meghibásodások kijavítása 
a HVCSK feladata, a problémákat a 
0751-327.827-es telefonszámon kell 
bejelenteni, más ügyekben érdeklőd-
ni az ügyfélszolgálat 0754-202.466-
os telefonszámán lehet.

Az adósságokat fel fogják 
hajtani

Felvetődik az a kérdés is, hogy mi-
ként érinti a szolgáltatóváltás azo-
kat, akiknek a GO Rt. felé tartozásuk 
van, mivel nem fi zették a számláikat. 
Ez azért nem magától értetődő, mert 
korábban, amikor az E-Star vette át 

a távhőszolgáltatást a GO Rt.-től, a 
fűtésszámlákból felgyűlt adóssá-
gokat is átvette, és ő folytatta ezek 
felhajtását. Most nem ez történik. 
Amint a GO Rt. igazgatójától, Lukács 
Lászlótól megtudtuk, a rossz fi ze-
tők továbbra is a korábbi szolgáltató 
adósai maradnak, és aki nem fi zet, 
az ellen végrehajtási eljárást indíta-
nak. Jelenleg a lakosság 1 millió 280 
ezer lejjel tartozik a GO Rt.-nek, a 
jogi személyek pedig 900 ezer lejjel. 
Az adósságokat a Virág negyedi 7-es 
tömbházban található irodánál le-
het törleszteni, ezt még pár hónapig 
fenntartják – tudtuk meg.

• Új a szolgáltató, de egyelőre nincs változás: a gyer-
gyószentmiklósi fogyasztók még a GO Rt.-től kapják 
meg a következő vízszámlát, és értelemszerűen ennek, 
azaz a régi szolgáltatónak kell kifizessék azt. Az átala-
kulás hosszabb folyamat.

A szolgáltató új, de a számla még a régitől érkezik

Mikor lesz járható az új híd?
Haladnak a munkálatokkal Décsfalva határában

Gyorsteszteket 
kapnak
Csütörtöktől kezdődően 
kezdik szétosztani a kórházak 
sürgősségi osztályainak a 
COVID–19-gyorsteszteket – 

jelentette be szerdai sajtótájé-
koztatóján Nelu Tătaru egész-
ségügyi miniszter. A miniszter 
szerint első lépésben 43 ezer 

gyorstesztet osztanak szét, 
ezeket a tünetekkel jelentkező 
páciensek tesztelésére kell 
használni a sürgősségi osztá-
lyokon. A tesztek eredménye 
fél óra alatt megvan, így a 
pozitív pácienseket át lehet irá-
nyítani a COVID-kórházakhoz, 
a negatív teszteredményűeket 
pedig a többi egészségügyi 
intézményhez – mutatott rá 

Tătaru. A jövő héten további 
egymillió gyorsteszt beszer-
zésének lehetőségét elemzi 
a kormány – fűzte hozzá a 

Nagyszebenben tartózko-
dó miniszter, aki a Szeben 
megyei vészhelyzeti bizottság 
tagjaival tartott megbeszélést 
a prefektusi hivatalban, majd 
ellátogatott a megye sürgőssé-
gi kórházába.

• RÖVIDEN 

A számlákat és az adósságokat is lehet 
törleszteni. Szolgáltatóváltás történik 
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