
Ajánlott az óvatosság a Balavásár 
és Csíkszereda közötti, 2005-ben 
felújított 13A jelzésű országúton 
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• Akárcsak tavaly, 
idén sem csak a bur-
kolatjavításra készül-
nek a Hargita megyei 
országutakon. Két 
olyan útszakaszon 
várható összesen 19 
kilométernyi új asz-
faltburkolat elhelyezé-
se, ahol hosszú ideje 
csak az időközönként 
megjelenő kátyúkat 
tüntették el.

KOVÁCS ATTILA

Nem kímélte a téli időjárás az 
országutakat Hargita me-
gyében, több szakaszon, így 

a Balavásár és Csíkszereda közötti, 
2005-ben felújított 13A jelzésű or-
szágúton is ajánlott az óvatosság, 
mert néhol bosszantóan mély kátyú-

kat kell kikerülniük az autó-
soknak. De ez az állapot nem 
csak ezen az útvonalon jel-
lemző, a hosszú ideje csupán 
kátyúzással javított utakon 
újabb gödrök jelennek meg. 
Ezeket értelemszerűen be 
kell tömni, így még több lesz 
a folt a burkolatokon. Kér-

désünkre Cătălin Romanescu, a 
Közúti Infrastruktúrát Kezelő Orszá-
gos Társaság (CNAIR) Hargita me-
gyei kirendeltségének igazgatója azt 
mondta, hidegaszfalt felhasználásá-
val is igyekeznek javítani az utakat, 
ezt az eljárást akkor alkalmazzák, 

ha a kátyúk már néhány centiméte-
resre mélyültek és veszélyeztetik a 
közlekedés biztonságát. Hozzátette, 
a tavasz beköszöntével, amikor az 
időjárás ezt lehetővé teszi, meleg 
aszfalttal is elkezdik a kátyúzást.

19 kilométernyi felújítás

Az igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy idén folytatódhat az ország-
utak burkolatfelújítása is. A tava-
lyi munkálatok után, amikor a 12A 
jelzésű, Csíkszeredától Ónfalváig 

(Onești) tartó országút Gyimeseken 
átvezető szakaszán, a 13B jelzésű 
országúton Borzont körzetében, 
illetve Székelykeresztúron, a váro-
son átvezető 13C jelzésű országúton 
készült új aszfaltréteg, idén újabb 
hasonló felújításra kaptak ígéretet. 
Tavalyhoz hasonlóan idén is ösz-
szesen 19 kilométernyi országúton 
készülhet 4 centiméteres vastag-
ságú új aszfaltburkolat. Ebből 14 
kilométer a 15-ös jelzésű országút 
Maroshévíz és Borszék közötti sza-
kaszát jelenti, további 5 kilométer 

pedig a Csíkkozmást és Kézdivásár-
helyt összekötő 12C jelzésű ország-
úton, a Nyergestető környékén lesz. 
Utóbbi útszakaszt több mint 16 éve 
újították fel, állapota a rendszeres 
kátyúzások ellenére is romlik. Ro-
manescu szerint ezekre a munká-
latokra a szükséges összegeket a 
költségvetésnek kell biztosítania, 
amelyet még nem fogadtak el.

Tizenkilenc kilométer aszfalt
Az országutakon nem csak javításokra lehet számítani

Éjszaka is kátyúznak 
Ahogy enyhült a kinti hőmér-
séklet, elkezdték a télen meg-
jelent gödröket körbevágni és 
betömni Marosvásárhelyen. 
Mint a városháza szakosz-
tályának aligazgatója, Ioan 
Gheorghiță a Székelyhonnak 
elmondta, hétfőn fogtak neki 
a munkálatoknak, kedden 
a Kinizsi Pál és a Sörház 
utcában, szerdán a Szabad-
ság és Sziget utcában, illetve 
azok környékén dolgoznak, 
de a héten sorra kerül a 
Dózsa György utca is, majd a 
lakónegyedek következnek. 
Egyik nap kivágják a gödrö-
ket, másnap aszfaltot öntenek 
bele. Korábban megtörtént, 
hogy a kivágott gödröket a 
hirtelen beállt hideg miatt 
nem tudták időben betömni, 
így az autósok nagy bosz-
szúságára napokig kellett 
lavírozni az aszfaltba vágott 
kockák között az 1918. decem-
ber 1. utcában. „Próbáljuk 
úgy időzíteni a munkálatokat, 
hogy csúcsidőben a nagyon 
forgalmas utcákban ne dol-
gozzunk. Például az Arany-
kakas útkereszteződésben 
éjszaka fogunk aszfaltozni, 
mert ott nagyobb területen 
kell, és ott mindig nagy a 
forgalom. De lehetséges, 
hogy a Dózsa György utca 
bizonyos szakaszain is lesz 
ilyen” – mondta az illetékes, 
akitől megtudtuk, hogy átla-
gosan hat hónapig vállalnak 
garanciát ezekre az apróbb 
munkálatokra a kivitelezők. 
Ioan Gheorghiță nem tudta 
még megmondani, hogy idén 
melyik útszakaszokon számít-
hatunk nagyobb munkálatok-
ra, hol lesz útfelújítás, asz-
faltozás. Ez részben a helyi 
költségvetéstől függ, részben 
a megnyert uniós pályázatok 
elkezdésétől. (Simon Virág)

• RÖVIDEN 

B Á L I N T  E S Z T E R

Jelentősen megdrágultak az el-
múlt néhány hónap leforgása 

alatt az üzemanyagok, ma már 
csaknem annyit kell fi zetnünk egy 
liter benzinért vagy gázolajért, mint 

a koronavírus-világjárvány 
előtt. Szakemberek szerint 
a trend azzal magyarázha-
tó, hogy kezd magához tér-
ni a gazdaság, nő a kőolaj 
világpiaci ára. Miközben 
novemberben még egy liter 

benzinért 4,43 lejt, a gázolajért 
pedig 4,38 lejt kellett lepengetni, 
tegnap reggel az üzemanyagár-mo-

nitoron általunk megnézett töltőál-
lomásokon 5,24 és 5,38 lej között 
alakult a standard típusú benzin 
ára, a gázolajért pedig 5,22 és 5,37 
lej közötti összeget kértek el literen-
ként. A különbség tehát már akár az 
egy lejt is eléri. „A gazdasági hely-
reállás következményeként drágu-
lásnak indultak a kőolajból készült 
termékek. Örömhír az államnak, 
mivel az ár felét a jövedéki adó teszi 
ki, ami befolyik az államkasszába, 
de gazdasági szempontból nem ad 
okot örömre, mivel drágul a szállí-
tás, ami megmutatkozik a szállított 
áru árában is” – értékelte a trendet 
a Digi 24 hírcsatornának nyilatkoz-
va Răzvan Nicolescu volt energia-
ügyi miniszter. Az üzemanyagárak 

növekedéséhez ugyanakkor az is 
hozzájárult, hogy január elsejétől az 
ólommentes benzin jövedéki adója 
1827,13 lejre nőtt ezer literre számol-
va a tavalyi 1773,46 lejről. A gázolaj 
esetében a jövedéki adó 1625,37 
lejről 1674,55 lejre emelkedett ezer 
literre. Amúgy európai viszony-
latban még mindig mérsékeltnek 
számítanak a romániai üzem-
anyagárak, Hollandiában egy liter 
benzin 8,14 lej, Norvégiában pedig 
egy liter gázolajért 7,22 lejt kérnek. 
Eközben Ukrajnában a legolcsóbb 
a benzin – 3,88 lej/liter –, a gáz-
olajért pedig a Moldovai Köztársa-
ságban kell a legkevesebbet – 3,48 
lej/liter – lepengetni.

Általános drágulásokat okozhat a benzin és a gázolaj árának emelkedése
• A válság előtti szinthez közelít a gázolaj és a ben-
zin ára a romániai töltőállomásokon, a szakemberek 
szerint a gazdasági helyreállás okozza, és általános 
drágulásokat okozhat.

Csíkszeredai üzemanyagtöltő állomáson. 
A standard üzemanyagok ára még nem éri 
el a fővárosi szintet
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