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• Ebben az évben a 
csíkszeredai vasúti 
felüljáró híd újjáépí-
téséhez szükséges 
kivitelezési szerződés 
megkötését szeret-
né a városvezetés, a 
munkálatok jövőre 
kezdődnének el. A 
beruházás a mobilitá-
si terv részét képező, 
európai uniós támo-
gatású csíkszeredai 
fejlesztések egyik 
legfontosabb eleme.

KOVÁCS ATTILA

A z 1973-ban elkészült vas-
úti felüljáró hidat terhelő 
nehézgépjármű-forgalmat 

már egy éve az elkészült észak–dél 
irányú elkerülő útra irányították, 

mivel az építmény állapota 
ezt szükségessé tette. Az 
elhasználódott szerkezetű 
híd újjáépítést igényel, en-
nek során az alapozás és a 
hídfők esetében nem lesz 

változtatás, de a tartópillé-
reket megerősítik, ugyanakkor a 
hídszerkezet, beleértve a vasbeton 
tartógerendákat is, teljes cserére 
szorul. A munkálatok műszaki ter-

vei elkészültek, a kivitelezéshez 
szükséges közbeszerzési eljárás 
kiírása tavaly novemberben jelent 
meg az elektronikus közbeszerzési 
rendszerben. Ennek alapján a ter-
vezett munkálatok becsült értéke 
27,36 millió lej.

Hosszú folyamat lesz

A kiírás határideje nemsokára 
lejár, viszont az ajánlatok kiérté-
kelése és a döntés meghozatala 
egy hosszú folyamat lesz, amelyet 
csak ideális esetben nem hosszab-

bítanak meg esetleges óvások. 
Ezért is szeretné azt a városveze-
tés, hogy ezt az évet egy aláírt ki-
vitelezési szerződéssel zárják, így 
jövőre elkezdhetik a munkát. Bors 
Béla alpolgármester kérdésünkre 
elmondta, az ajánlattevő cégektől 
több mint 140 kérdést kapott a pol-
gármesteri hivatal, ezt jövő hétig 
megválaszolják – hét vállalkozás 

érdeklődik a beruházás iránt. „Az 
eljárás bonyolultsága miatt na-
gyon meg leszek elégedve, ha idén 
lesz kivitelező, ennek van reális 
esélye” – tette hozzá az elöljáró.

Új szerkezet készül

A tervek szerint az új szerkezetbe 
beépített feszített vasbeton tartó-
gerendáknak csak a felüljáró két 
végén lesz illesztésük. Ezáltal meg-
szűnik a mostani, az illesztéseknél 
lévő tágulási pontoknál keletkező 
mozgás, amely a kátyúk kialaku-

lásához, illetve a beázás nyomán 
a szerkezet károsodásához vezet. 
A felüljáró hossza 198,45 méter, az 
úttest 2x3,5 méter szélességű lesz, 
kétoldalt járdákat, illetve kerékpár-
sávokat alakítanak ki, ezeket védő-
korlátok választják el az úttesttől. 
Emiatt a hídpályát szélesíteni kell 
mindkét oldalon. A tervezett átépí-
tés megkezdése előtt a hidat le kell 
zárni a forgalom előtt, a városba 
nyugati irányból érkező és arra tá-
vozó járművek a Rét utcán és az 
észak–dél irányú elkerülő úton ha-
ladhatnak majd.

Újjáépítik a vasúti felüljárót
Idén a kivitelezési szerződés aláírása a városvezetés célja

ISZLAI KATALIN

E bben a szezonban is folytatódott 
a tűzifa árának csökkenése: 

míg 2017–2018-ban a méterenkénti 
ár még 300 lej körül mozgott, ez a 
2019–2020-as szezonban 250 lejre 
csökkent, jelenleg pedig a hasoga-
tott bükkfa métere már csak átlago-
san 200 lejbe kerül.

A széldöntések befolyásolták

Több Hargita megyei kereskedő is 
megerősítette érdeklődésünkre, 
hogy csökkent a tűzifa értéke a je-
lenlegi szezonban, és átlagosan 200 
lej körül mozog a méterenkénti ára. 
Egyikük kiemelte: míg a korábbi 
években magasabb volt az ár – és 

nyilván alacsonyabb a kínálat –, 
mostanra nagyon telítődött a piac 
a múlt februári széldöntések miatt. 
Utóbbi jelenti szerinte az árcsök-
kenés fő okát, és ezt egy másik, 

udvarhelyszéki kereskedő is meg-
erősítette. Mint mondta, a tavalyi 
széldöntések miatt hatalmas meny-
nyiségű fát kellett rövid idő alatt 
kitermelni, így megugrott a kínálat, 

ami rendszerint árcsökkenéshez ve-
zet. Az is tény viszont, hogy mivel 
a szokásosnál jóval nagyobb meny-
nyiségű kitermelésre kényszerültek, 
az erdészetek kvótája csökkenni 
fog, tehát kevesebb fát adhatnak ki, 
alacsonyabb lesz a kínálat, így már 

a következő szezontól nőhetnek az 
árak. Emellett az illetékes 
szerint az enyhe tél is be-
folyásolta az árakat, hiszen 
noha a lakosság jelentős 
része már jóval a szezon 
előtt beszerzi a tüzelőt, a 
kemény telek alkalmával 
gyakran második adagra 
is szükség van, ebben a szezon-
ban viszont nem történt utóvásárlás.

Tűzifa: a széldöntések miatt jelentősen megugrott a kínálat
• Néhány évvel ezelőtt még drága és nehezen beszerezhető terméknek számított a 
tűzifa, a korábbi szezonban viszont csökkenni kezdtek az árak, a jelenlegiben pedig 
még alacsonyabbá váltak. Az illetékesek szerint ennek fő okát a tavalyi széldöntések 
jelentik. A következő szezontól azonban már nőhetnek az árak.

A széldöntésekről
Jelentős famennyiséget döntött ki a tavaly február eleji szélvihar Hargita 
és Maros megyében. Hargita megyében több mint 840 ezer, míg Maros 
megyében több mint 300 ezer köbméternyi fa dőlt ki. Hargita megyében 
a szélvihar által egyik leginkább érintett terület a csíkszentdomokosi 
közbirtokosság tulajdonát képezi, ahol az akkori számadatok szerint 
mintegy 100 000 köbméter fát terített földre a vihar. A közbirtokosságnak 
évi 22 000 köbméter fa kivágására van általában engedélye, a kidöntött 
mennyiség tehát ennek legalább a négyszeresét jelentette. A székely-
varsági Forrásköze Közbirtokosság területén mintegy 76 ezer köbméter-
nyi fát csavart ki a heves szélvihar, ennek a mennyiségnek a kivágása 
egyébként kilenc év alatt történhetett volna meg. Ez azt jelenti, hogy 
sokáig nem lesz lehetőségük a megszokott évi mennyiség kitermelésére, 
jó esetben mindössze annak felére.

Olcsóbb lett a tűzifa a széldönté-
sek miatt. A következő szezontól 
azonban szintén emiatt emelked-
hetnek az árak

▾  KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

A vasúti felüljáró híd állapota 
már nem teszi lehetővé 
a fokozott terhelést
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