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Munkához látott a kivitelező
Leaszfaltozzák az utat Székelypálfalva és Énlaka között
• Elkezdődött kedden 
a Székelypálfalva és 
Énlaka közötti 136B 
jelzésű út felújítása, 
amit legtöbb négy 
év alatt valósítana 
meg Hargita Megye 
Tanácsa. A több mint 
28 millió lej értékű 
projekt részeként az 
útleszakadásokat is 
helyrehozzák.

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

E gy évekig elhúzódó, körül-
ményes tervezésen és köz-
beszerzési eljáráson vannak 

túl, amelyet a Székelypálfalva és 
Énlaka közötti 136B jelzésű megyei 
út felújítása érdekében folytattak, 
de tavaly sikerült kivitelezőt talál-
ni – emlékeztetett Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke a 
munkálatok kezdésével egy időben 
tartott tegnapi sajtótájékoztatón.

Jelentős munkálat

Összesen 8,1 kilométeren korszerű-
sítik a megyei utat, összekötve ezál-
tal a már meglévő aszfaltrétegeket 
– hangzott el. A munkálat részeként 
egyebek mellett 35 átereszt helyez-

nek el, 4,7 kilométernyi betonsán-
cot öntenek, ballaszt- és kőrétegek 
lesznek az útalapban, amelyre alap- 
és kopóréteg aszfaltot terítenek le. 
Az út öt-hat méter széles lesz, kor-
szerűsítik a kapubejárókat, vala-
mint a bekötőutakat egy-egy rövid 
szakaszon. A megvalósítások két 
részben fognak történni, először 
Székelypálfalva és Firtosváralja 
között modernizálnak, majd Énla-
káig. A korszerűsítés összértéke – 

áfástól – 28,2 millió lej, amelynek 
nagyját a megyei önkormányzat sa-
ját büdzséből kell fi nanszírozza. Re-
mélik ugyanakkor, hogy időközben 
sikerül külső forrásokat bevonni. 
Borboly Csaba arról is beszélt, hogy 
sikerült belefoglalni a projektbe két 
útleszakadás rendbetételét is. En-
nek költsége mintegy 7 millió lej, 
amiből 1,3 millió lejt központi ala-
pokból fognak fi nanszírozni. A me-
gyei tanács elnöke reményét fejezte 

ki, hogy nem lesznek további föld-
csuszamlások a felújítás alatt álló 
útszakaszon, ám azt is hozzátette, 
hogy erre senki sem tud garanciát 
vállalni.

A teljes modernizálásnak egyéb-
ként négy év alatt kell megvalósul-
nia, ám az egyik kivitelező cég kép-
viselője ennél jobb munkaütemet 

ígért. Szerinte ugyanis már idén fog-
nak aszfaltozni bizonyos részeken.

Bíró Barna Botond, a megyei ta-
nács alelnöke kollégáival közösen a 
lakók türelmét kérte a munkálatok 
idejére, hiszen az „nagy felfordulás-
sal” fog járni. Hozzátette, az RMDSZ 
felsőbb vezetése már dolgozik a 
közbeszerzési eljárásokra vonatko-
zó jogszabályok módosításán, hogy 
megkönnyítsék a procedúra lefoly-
tatását és ne kelljen emiatt elcsúsz-
szanak a projektek a mostanihoz 
hasonlóan.

Két községet érint

A beruházás Etéd és Farkaslaka 
községet is érinti, ugyanakkor 
megvalósulása után lényegesen 
könnyebben juthatnak el Székely-
udvarhelyre, illetve Marosvásár-
helyre a helyiek. Farkaslaka község 
polgármestere, Kovács Lehel tu-
risztikai és gazdasági fellen-
dülést remél a felújítástól, 
szerinte nemcsak a szállá-
sadók, de a helyi termékeket 
áruló gazdák is profi tálhat-
nak ebből. Arra is kitért, 
hogy igyekeznek rendbe 
tenni az út mentén lévő köz-
hasznú épületeket, hogy még 
szebb látvány táruljon az ott elhala-
dók elé. Üdvözölte a projektet Szil-
veszter Attila etédi polgármester is, 
aki hasonló eredményeket vár el. 
Kijelentette, már most felment az in-
gatlanok értéke a községben – nem 
is sokan válnának meg területeiktől 
–, ami az Etéd és Sóvárad közötti út-
felújításnak is köszönhető.

GERGELY IMRE

Elképzelhető, hogy az a med-
ve tanyázik újabban Ditróban, 

amelyet pár nappal ezelőtt Gyergyó-
szentmiklósról szállítottak 
el. A helyiek biztosak eb-
ben, és a felvételek tanú-
sága szerint valóban arra 
lehet következtetni, hogy 
ugyanarról a medvéről 
vagy legalábbis egymásra 

nagyon hasonlító két állat-
ról van szó. 

Vasárnap a falu központjában 
látták az állatot, amely akkor elme-
nekült az emberek elől, de később 
sem lett tőle nyugtuk a helyieknek. 
A Facebook közösségi oldalon meg-
osztott bejegyzések szerint hétfőről 

keddre virradó éjjel is hajkurászniuk 
kellett az állatot, amely – valószínű-
leg élelmet keresve – több utcában is 
felbukkant.

Engedélyre várnak

„Várjuk az engedélyt a minisztéri-
umtól, hogy visszaszállíthassuk az 
erdőbe” – válaszolt a kérdésünkre 
Birtalan István, az illetékes Gyer-
gyószentmiklósi Vadász és Sport-
horgász Egyesület vezetője. Hozzá-
tette, tapasztalatuk szerint ezt sem 
sokkal könnyebb megkapni, mint 
egy kilövési engedélyt a veszélyes 
ragadozók esetében. Elmondta, ő 
maga nem látta személyesen sem a 
gyergyószentmiklósi Sláger Center 
áruház mellett kukázó állatot, sem 
a Ditróban kószálót, csak a világ-
hálóra került felvételeket, így nem 

tudja kijelenteni, hogy ugyanarról 
vagy két különböző állatról van-e 
szó, de elképzelhetőnek tartja az 
azonosságot. 

Gyergyószentmiklósról a cengel-
léri erdőkbe vitték az erdészek a va-
dat, ott engedték szabadon, és nem 
kizárt, hogy onnan a legközelebbi 
lakott helyre, Ditróba ment az állat, 
hogy élelmet keressen. 

„Az az eljárás, hogy egyik hely-
ről a másikra szállítjuk a medvéket 
szerintem semmit sem old meg. A 
túlszaporodás és a zavarás miatt 
az erdei élőhelyek egyre telítődnek 
erősebb, öregebb példányokkal, 
amelyek óvatosabbak, a csendesebb 
élő- és táplálkozóhelyet keresik, ezért 
kiszorítják a tapasztalatlan, gyen-
gébb fi atal medvéket. Ezek a medvék 
ösztönösen táplálék és búvóhely után 
kutatnak, így rászorulnak a könnyen 

megszerezhető hulladékra és a házi-
állatokra, alkalmazkodnak az ember 
közelségéhez” – mutatott rá.

Az erdőben nem is élne meg 

Több helyen is látták, igyekeztek el-
kergetni az állatot sötétedés után, és 
örülnek, hogy kárt nem tett semmi-
ben. Élelemkeresés közben néhány 
kukát felborított – közölte Puskás 

Elemér. A község polgármestere 
kedd déli beszélgetésünk során el-
mondta, arra számít, hogy a délután 
folyamán megérkezik a környezet-
védelmi minisztérium engedélye, és 
akkor elaltatják és elszállítják a bo-
csot. Újra a medvék természetes kör-
nyezetébe kerül, az erdőbe. Puskás 
is úgy véli azonban, hogy a kukázás-
hoz szokott állat az erdőben nem tud 
életben maradni.

Az útleszakadásokat is 
kijavítják. A tervek szerint 
két-három év alatt fejeződik be 
a munka

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Ezt a bocsot szállították el Gyergyószentmiklósról. 
Nagy valószínűséggel ugyanez kukázik Ditróban is

▸  FOTÓ: HARGITA MEGYEI  KÖRNYEZETŐRSÉG

Gyergyóditróból is elszállítják a kukázó bocsot
• Az illetékes minisztérium jóváhagyására várnak 
Gyergyóditróban, hogy a vadászok elkábíthassák és 
elszállíthassák a napok óta a faluban tanyázó medvét. 
Ha a település meg is szabadul tőle, valószínűleg más-
hol meg fog jelenni.




