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• Megbízott cég 
vágta ki a fákat, az 
Országos Útügyi Igaz-
gatóság Hargita me-
gyei kirendeltségének 
munkatársai pedig el-
takarították az útról a 
fahulladékot, majd né-
hány percig engedték 
közlekedni a járműve-
zetőket – így zajlott a 
veszélyes fák eltávo-
lítása a 13A jelzésű út 
mentén a Cekend-tető 
közelében. A munká-
latokat nem sikerült 
teljesen befejezni, így 
a későbbiekben ismét 
útlezárások lesznek.

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

É vi rendszerességgel írtunk 
arról, hogy több fa dőlt az 
úttestre viharos időjáráskor 

a 13A jelzésű országút mentén a 
Máréfalva és a Cekend-tető közötti 
erdős szakaszon is, így a balesetek 
elkerülése érdekében volt fontos a 
veszélyesnek ítélt fák kivágása. A 
munkálatot már tavaly kérvényezte 
Hargita Megye Prefektusi Hivatala, 

ám a bürokratikus folyamatok mi-
att csak a hétvégén kezdődhetett 
el a kitermelés, amit egy szakcég-
gel, valamint a rendőrséggel és az 
Országos Útügyi Igazgatósággal 
együttműködve vezényelt le a Zete-
laki Erdőrendészeti Hivatal.

Lezárt útszakasz

Pénteken és szombaton dolgoztak 
a szakemberek a veszélyes fák ki-
termelésével, így ezeken a napo-

kon reggeltől délutánig le kellett 
zárni az utat, csak időszakosan 
engedve át a forgalmat az említett 
szakaszon. András Róberttől, az 
erdőrendészeti hivatal vezetőjétől 
megtudtuk, hogy az első napon ra-
gaszkodtak az ütemtervhez és csak 
húszpercenként engedték tovább 
az autósokat, emiatt pedig nagy so-
rok alakultak ki. Másnap azonban 
változtattak a munka menetén, így 
legtöbb néhány száz méteres autó-
sorokról lehetett beszélni. Szomba-

ton a helyszínen azt tapasztaltuk, 
hogy a cég munkatársai négy-öt fát 
kivágtak, amelyeket rögtön el is tá-
volítottak munkagépeikkel az útról, 
majd a gallyakat az útügyi igazga-
tóságnál dolgozók takarították el. 
Ezután közlekedhettek a járművek, 
majd a folyamat megismétlődött. 
Időközben a munkagépek elszállí-
tották a kitermelt faanyagot, amit 

a tulajdonos, a máréfalvi közbirto-
kosság területén gyűjtöttek össze. 
Javarészt bükkfákat vágtak ki, de 
akadt köztük gyertyán és akác is. 

Maradt még munka

András Róbert rámutatott, a be-
tervezett munkának nagyjából a 
háromnegyedét sikerült elvégezni 
a rendelkezésre álló két nap alatt. 
Szinte teljesen kivágtak egy sor fát 
az út jobb oldalán – Székelyudvar-
helyről Csíkszereda irányába –, a 
bal oldalon viszont nem sikerült 
elkezdeni a kitermelést. Éppen 
ezért egy későbbi időpontban, 
pünkösd után tervezik elvégezni a 
hátramaradt munkát. Ekkor 
hasonló forgalmi korláto-
zások lesznek érvényben, 
erről is tájékoztatni fognak 
időben. A munka során az is 
kiderült, hogy a betervezet-
ten kívül még lesznek olyan 
fák, amelyeket vagy ki kell 
vágni, vagy a lombkoronájukat 
kell megmetszeni. Erre a munkára 
azonban újból engedélyeket kell 
kérni, így mindenképp csak au-
gusztus után valósulhat meg. Fon-
tosnak tartják azt is, hogy olyankor 
metsszék meg a fákat, amikor mi-
nimálisra csökkennek az életfunk-
cióik. Az erdőrendészeti hivatal 
vezetője szerint az út fölé ívelő fák 
kivágásával több napfény éri majd 
az út menti részeket, így fel tud 
nőni a vegetáció, ami meggátolja 
a talaj eróziót. Az is lényeges, hogy 
most már könnyebben lehet takarí-
tani a sáncokat a munkagépekkel, 
valamint a sövény lenyírása is egy-
szerűbbé válik.

Veszélyes fákat vágtak ki
A későbbiekben ismét útlezárások lesznek a Cekend-tető közelében
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T öbb bürokratikus akadály 
is lassította a 131A jelzésű 

megyei út Homoródkeményfalva 
és Homoródszentmárton 

közötti 6,6 kilométeres 
szakaszának újjáépí-
tését, ami végül tavaly 
kezdődhetett el. A 17,44 
millió lej értékű beruhá-
zás megvalósításáért az 
Országos Vidékfejlesz-
tési Programban (PNDL) 

pályázott sikeresen Hargita 
Megye Tanácsa: 10,45 millió lejt 

kaptak, a többit saját költségve-
tésből kell finanszírozniuk.

Hamarosan aszfaltoznak

A projekt részeként tavaly beton-
hidakat építettek a Nagy-Homoród 
patak mentén Homoródkeményfal-
ván és Homoródszentmártonban, 
valamint mostanra aszfaltoztak is 
Abásfalván és a községközpont-
ban. Bíró Barna Botond, a me-
gyei tanács alelnöke lapunknak 
elmondta, hogy jelenleg útala-
pozás és sáncépítés zajlik Homo-
ródkeményfalván – illetve kisebb 
munkálatok a többi faluban –, 
hamarosan pedig elkezdődhet az 

aszfaltozás az érintett települések 
közötti szakaszokon. Szerinte min-
den az ütemterv szerint halad, így 
nyáron el is készül az út. 

Véleményét nem teljesen osztotta 
Jakab Attila homoródszentmártoni 
polgármester, aki rámutatott: ösz-
szességében ugyan jól halad a mun-
ka, amelynek minősége a kivitelezőt 
dicséri, de Homoródkeményfalván 
van még mit behozni. Ott egyéb-
ként le van zárva az újonnan épített 
betonhíd, így csak elterelő úton le-
het közlekedni. Utóbbit használva 
ugyanakkor át kell haladni egy régi 
átkelőn, amelyen egytonnás súly-
korlátozás van érvényben.

Jakab Attila megkeresésünk után 
felhívta a megbízott építőcéget, 
majd azt nyilatkozta, hogy ha az idő-
járás kedvező lesz, már ezen a héten 
elkezdődik az aszfaltozás a települé-
sek között, amit néhány hét alatt be 
is tudnak fejezni. Akkor fogják bur-
kolni az utat Homoródkeményfalván 
is, majd kihelyezik a forgalmi táblá-
kat és a biztonsági korlátokat a teljes 

szakaszon. Az ő információi szerint 
is befejeződik nyáron az építkezés.

Homoródfürdőig újítanának

Bíró Barna Botond kifejtette, már 
készül a dokumentáció az út Homo-
ródkeményfalva és Homoródfürdő 
közötti szakaszának modernizálása 
érdekében is, ám ezt egyelőre nem 
kezeli prioritásként a megyei ta-

nács. Utóbbit azzal indokolta, hogy 
a helyi ingatlantulajdonosok egy 
része attól tart, az aszfaltozás után 
megnő a forgalom, így veszít varáz-
sából a környék. Fontosnak tartják 
azonban egy, az áradások idején 
megrongálódott Ilona-völgyi fahíd 
újjáépítését, amire már készülnek is 
a tervek – tette hozzá.

Nyáron befejezik a Homoród menti útépítést
• Előreláthatóan már nyár közepétől aszfalton lehet 
majd közlekedni a 131A jelzésű megyei út Homoród-
szentmárton és Homoródkeményfalva közötti szaka-
szán. Jelenleg az utóbbi településen zajlanak nagyobb 
munkálatok: fedett sáncokat alakít ki és útalapot épít 
a kivitelező.

Markológép torlaszolja el az új 
hidat Homoródkeményfalván
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Többségében bükkfákat vágtak 
ki az út mentén
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