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• Kormánytámoga-
tásra vár a Hargita 
megyei önkormány-
zat a Hargitafürdőre 
vezető megyei út fel-
újítási költsége teljes 
összegének kifize-
téséhez. A munkálat 
befejezés előtt áll, 
még egy szakaszon 
a burkolat kopóréte-
gének elterítése és 
vízelvezetési munká-
latok maradtak hátra.

KOVÁCS ATTILA

A talajvíz szivárgása, illetve 
különböző vízátfolyásokhoz 
szükséges átereszek utólagos 

beépítése és az ezekhez szükséges 
tervmódosítási időszakok is befo-
lyásolták a Hargitafürdőre vezető 
magashegyi útszakasz felújítását, 
amely tavaly nem fejeződött be. Az 
arra autózók láthatják, hogy nem-
csak az útfestések hiányoznak, ha-
nem a felső szakaszon a kopóréteg 
is, emiatt pedig néhány helyen fel-
bomlott a burkolat. A 2019 augusz-

tusában elkezdett felújítás során 
ritkán alkalmazott megoldásra volt 
szükség az útalap kialakításához, 
mivel a meglévő beton burkolatot fel 
kellett törni, majd kisebb darabokra 
zúzva tömöríteni, a törtkőrétegekkel 
együtt. A munkálat során vízelveze-
tő sáncok és beton, illetve kőkosaras 

támfalak építésére is szükség volt, 
néhol az út menti patak medrét is 
szabályozni kellett, tavaly pedig az 
első, mintegy 3 kilométeres hosszú-
ságú szakasz elkészített burkolatát 
is több helyen fel kellett törni, hogy 
újabb átereszeket építsenek be az 
útszerkezetbe a vízátfolyások miatt.

Több mint 8 millió lej

A Hargitafürdőre vezető 138A jelzésű 
megyei úton a kopóréteg leterítése, il-
letve vízelvezetési munkálatok elvég-
zése maradt hátra, a munkálatokat a 
téli időszakra állította le a kivitelező 
– közölte megkeresésünkre Borboly 

Csaba. A Hargita Megyei Tanács el-
nöke szerint további előre nem látott 
beavatkozásra van szükség bizonyos 
szakaszokon, ahol a talajvizet dréne-
zéssel kell levezetni. A munkálatokat 
tavasszal folytatják. „Remélem, a 
tervmódosítási időszakokat is fi gye-
lembe véve határidőre befejeződik a 
felújítás” – összegzett.

Az 5,5 kilométeres hosszúságú 
megyei út korszerűsítése, amely 
a 13A jelzésű országutat a Tolva-
jos-tetőtől köti össze Hargitafürdő-
vel, áfával együtt 8,6 millió lejbe 
kerül. Ezt részben ki is fi zette a 
Hargita megyei önkormányzat, de 
a teljes összeg törlesztéséhez 
kormánytámogatásra vár-
nak – vetítette előre Borboly 
Csaba. A megyei tanács el-
nöke szerint mivel ennek az 
útnak a megépítéséhez eu-
rópai uniós támogatásokat 
nem lehetett igénybe venni, mert 
nem köt össze két országutat, vár-
hatóan a kormány hozzájárulásával 
tudják kiegészíteni a megyei tanács 
által biztosított fi nanszírozást. Az 
út felújítása a korábbi körülmé-
nyekhez viszonyítva jelentősen 
megkönnyítette a Hargitafürdőre 
történő feljutást, a magashegyi te-
lepülés turizmusának fejlesztése 
érdekében viszont szükség van egy 
másik útvonalra is a megközelítés-
hez. Ezt Piricskéről tervezik kiépíte-
ni, amennyiben elkészül a piricskei 
út korszerűsítése.

Befejezés előtt az útfelújítás
A Hargitafürdőre vezető útszakasz költségeire támogatást várnak

Tavasszal folytatódik az 
útszakasz korszerűsítése, 
a kopóréteg elterítésével
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A közösségi médiában kérték 
számon az érintett politikuso-

kat, akik egy 2016-os, Újszékely köz-
ségi kampányrendezvényen 

szerepelve a kiépített ivó-
vízhálózat átadásakor meg-
engedték a látszólag műkö-
dő vízcsapot egy gazdánál. 
A probléma ezzel az, hogy 
a bejegyzés szerint búvár-
szivattyút használva egy 
szomszédos kútból vezették 

át a vizet, a rendszer tehát való-
jában nem is volt beüzemelve.

Félreértés történt?

Az önbevallást tulajdonképpen Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke kezdte, mintegy hamut 

szórva a fejére: egy keddi élő videójá-
ban kijelentette, jelen volt egy 2016-os 
rendezvényen, ahol „pánkózással, 
koccintással, jó hangulattal” avat-
ták a vízhálózatot, még „spriccolták” 
is a vizet egy kerti slaggal. Állítja 
azonban, hogy nem tudott a helyi-
ek „okosságáról”, miszerint a vizet 
egy szomszédos kútból vezették oda, 
vagyis hogy az nem a rendszerből 
folyt. Hangsúlyozta, hogy erről csak 

a későbbiekben szerzett tudomást, 
azóta pedig jobban odafi gyel. Balló 
Zoltán, Újszékely község polgármeste-
re tegnapi megkeresésünkkor közölte, 
valóban meghívtak annak idején több 
vezető politikust a kiépített ivóvízhá-
lózat felavatására, ám akkor nem a 
szolgáltatás beindításáról, csupán a 
hálózat gerincvezetékének átadásáról 
volt szó. A fővezeték lehetővé tette, 
hogy a községhez tartozó települések 

lakói csatlakozzanak az akkor (tehát 
2016 nyarán) még használaton kívül 
lévő rendszerre, a szolgáltató kivá-
lasztása csak ezután következett. Az 
említett gazdánál valóban csak egy 
búvárpumpával biztosították a vizet 
az avatáskor, ám annak csupán a be-
ruházást szemléltető szerepe volt. Ezt 
akkor sem titkolták el, hiszen egyér-
telmű, hogy nem működhet a rend-
szer, ha csak a gerincvezetéket építet-
ték meg – nyomatékosított Balló.

Csatlakozni kell

Noha korábban voltak próbaüzemelte-
tések, az újszékelyi önkormányzat hi-
vatalosan 2018 decemberében kötötte 
meg a szerződést az ivóvíz-szolgáltatás 
biztosítása érdekében a marosvásár-
helyi székhelyű, székelykeresztúri ki-
rendeltséggel is rendelkező Aquaserv 
Rt. vállalattal, így ezek után működött 
a szolgáltatás – magyarázta Balló. A 
hálózatra most is csatlakozhat bárki – 
ennek nagyjából ezer lejes önköltségi 
ára van –, egyéni szerződést kötve a 
szolgáltatóval – tette hozzá a polgár-
mester. Jelenleg egyébként több mint 
négyszáz háztartásban használják az 
ivóvízrendszert Újszékely községben.

2016-os kampányesemény: szemléltetésként még búvárszivattyút is bevetettek
• Nagy felháborodást váltott ki a közösségi médiában a Hargita megyei önkormány-
zat elnökének egy keddi elszólása, miszerint tudomása szerint a 2016-os helyható-
sági választási kampányban félrevezető módon üzemeltek be egy látszólag működő 
vízcsapot az Újszékely községben kiépített vízhálózat átadásakor. A község polgár-
mestere szerint csak szemléltetésként engedtek vizet egy vezetékbe, hiszen akkor 
csak a rendszer gerincvezetékeinek megépítése fejeződött be.

„Visszajövök és elmondom”
Borboly Csaba egyébként azért tartott élő videós bejelentést kedden, mert 
egy nappal korábban – kollégái információira hagyatkozva – olyat állított 
a hargitai síbérlettel kapcsolatban, amiről kiderült, hogy nem valós (tehát 
a bejelentetthez képest kevesebb helyen lehet sízni az említett bérlettel). 
Mint fogalmazott: ha valamiről, amit korábban mondott, bebizonyosodik, 
hogy nem valós, akkor „visszajövök és elmondom”. Hozzátette: „szeret-
ném önöket tájékoztatni, hogy nem mondtuk a százszázalékos igazat, 
vagyis nem mondtunk igazat, és ezt be kell tudni ismerni”. Ennek kapcsán 
mesélte el, mintegy párhuzamként, a fent taglalt újszékelyi esetet.

Újszékelyi „pánkózás, 
koccintás”. 2016-ban már 
„spriccolták” a vizet, az ivóvíz-
szolgáltatást azonban csak 
2018-ban üzemelték be
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