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• Most még építőte-
lep, de már kezd lát-
szani a csíkszeredai 
Octavian Goga sétány 
új arculata, ahol tavaly 
óta dolgozik a kivitele-
ző. Az ütemterv szerint 
haladnak, és amennyi-
ben különösebb aka-
dályokkal nem szem-
besülnek, év végéig 
befejezik a felújítást 
– tudtuk meg.

KOVÁCS ATTILA

 

A zárt lakótelep formája el-
lenére Octavian Goga sé-
tánynak elnevezett lakóö-

vezet tavaly ősz óta munkaterület, 
ahol nem egyszerű a gyalogos 
közlekedés sem, amióta az autókat 
távol tartják onnan. Az esővíz- és 

szenny vízhálózat építésével 
kezdődött felújítás télen 
szünetelt, tavasz óta foly-
tatódik – azóta már az új 
járófelületek több rétegű 
alapozását elvégezték, és 

az utcai világításhoz szüksé-
ges kábeleket is lefektették. Utóbbi 
művelethez, mint megtudtuk, több 
kábelszolgáltató is csatlakozott, így 
az ő vezetékeik is a földbe kerülnek. 
A gyalogosok számára fenntartott 
övezetekben, az út, a parkolók és 
a járdák nyomvonalán lerakták a 

szegélykövek többségét, több hely-
színen pedig már a térköves burko-
latok kialakítása van folyamatban.

Kivezetik az esővizet

Korábban az esővíz-elvezető rend-
szer hiányában meggyűlő víz volt 
az elhasználtság mellett a lakóöve-
zet egyik fő problémája, több tömb-
ház alagsora is folyamatosan ázott 
emiatt. A rendszer elkészülte után 

az alagsorokban elhelyezett drén-
csövezés azóta éreztette hatását, a 
pincének használható helyiségek 
kezdenek kiszáradni – közölte Bors 
Béla. Csíkszereda alpolgármestere 
arra is kitért, hogy a lakóövezet 
szélén, a Decemberi forradalom 
utca és a Temesvári sugárút keresz-
teződésétől egészen a Márton Áron 
utcáig tart majd a 80 cm-es átmérő-
jű esővízcsatorna földbe helyezése 
a járda alatt, ezért azt fel kell ásni 
és helyreállítani. Az autós közleke-
dés egyirányú lesz a sétányon, az 
eredeti tervvel ellentétben viszont 
nemcsak a Decemberi forrada-

lom, hanem a Kossuth Lajos utca 
felőli bejáratot is nyitva hagyják 
a járművek számára. Bors Béla 
kifejtette, ez katasztrófavédelmi 
szempontból is indokolt a szakem-
berek javaslata szerint. Időközben 
azt is tisztázták, hogy az eddigi 
kettő helyett három hulladékle-
rakó hely lesz az övezetben, ahol 
szelektív gyűjtésre alkalmas, több 
lakótelepen már használt tárolókat 
helyeznek majd el. „Jó ütemben ha-
ladunk, és amennyiben nagyobb 
akadályokba nem ütközünk, akkor 
lehetséges, hogy idén befejeződik 
a felújítás” – értékelt az elöljáró.

Közel 14 millió lejbe kerül

A lakóövezetben a tömbházak szá-
mára belső udvarokat alakítanak ki, 
utcabútorzatot helyeznek el, zárható 
kerékpártárolók készülnek. Játszótér 
és sportpálya is készül, a melléjük ter-
vezett ivókutat pedig úgy alakítják ki, 
hogy ott a sétáltatott kutyák is vízhez 
juthassanak. Idén nagy mennyiségű, 
évtizedekkel ezelőtt rendszertelenül 
ültetett fát vágtak ki a felújítás része-
ként az Octavian Goga sétányon, ezek 
helyett főleg lombhullató fákat, bok-
rokat, sövényt telepítenek. A beruhá-
zás áfástól 13,9 millió lejbe kerül.

GERGELY IMRE

T úl van az első nagy vizsgán a 
Gyergyószárhegy tizenkét ut-

cáját, összesen 6,5 kilométernyi 
közutat érintő modernizá-
lási munkálat – a pénzt 
az Országos Vidékfejlesz-
tési Program (PNDR) pá-
lyázati kiírásán nyerték. 
Idén mindenki megköny-
nyebbülésére elmaradt a 

korábban tavaszi olvadá-
sokkor és nagyobb nyári felhősza-
kadások idején szokásos árvíz, 
amikor a falut átszelő patakok 

pincéket, udvarokat árasztottak 
el. Ez annak köszönhető, hogy a 
patakmedreket számos szakaszon 
kiszélesítették, így könnyebben le 
tud vonulni az ár anélkül, hogy ká-
rokat okozna. 

A fejlesztés során új hidakat 
építettek, támfalak húztak, és to-
vábbiak építése van folyamatban 
– mondta el Danguly Ervin polgár-
mester, megmutatva a munkálat 
fontosabb helyszíneit. A szárhegyi-
ek várnák az országos útügyet is, 
hogy elvégezze a maga feladatát, 
hiszen a települést átszelő ország-
út mentén is támfalakat kellene 
építeni, erősíteni – több helyen 
veszélyessé is váltak a partok –, de 

jelenleg nem tudják, mikor lesz eb-
ből valami. Az önkormányzatnak 
nincs hatásköre ezeken a szaka-
szokon, azaz a jogszabályok nem 
engedik, hogy itt a község végezze 
el a szükséges javításokat.

Év végére elkészülnek
A mostani munkálatok által érintett 
tizenkét utcában már korábban el-
végezték a közművesítést, és tavaly 
már az első réteg aszfaltburkolat 
is elkészült. Idén a második réteg 

aszfaltot is elterítik, vannak utcák, 
ahol ez már múlt héten meg is tör-
tént. A polgármester szeretné, ha 
még ebben az évben teljesen le is 
zárulna ez a projekt, azaz az ön-
kormányzatnak sikerülne előte-
remtenie a szükséges önrészt. Ha 
mégsem, akkor erre határidő-hosz-
szabbítást kérnek, de ettől függetle-
nül a munkálatok jelentős része le 
lesz zárva, az autók már az új asz-
falton fognak közlekedni – szögezte 
le a polgármester. Közben készül-
nek egy másik pályázati kiírásra 
is, melynek keretében mezei utak 
felújítását tervezik. A 6 kilométernyi 
mezei út rendbetételével az ország-
utat szabadítanák meg a mezőgaz-
dasági járművek forgalmától.

Árvízvédelem és útépítés Gyergyószárhegyen
• Tucatnyi utca kap aszfaltburkolatot ez év végéig 
Gyergyószárhegyen, de a helyiek számára legalább 
olyan fontos, hogy a patakmedrek szabályozásával a 
község megszabadul az árvizek veszélyeitől is. Ehhez 
kapcsolódva új hidak is épülnek.

Látványos a fejlődés. Új aszfaltréteg 
Gyergyószárhegy több utcájában
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A földmunkák után most a 
burkolatok készülnek. Új arculat 
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Átalakulóban a lakóövezet
Befejeződhet idén egy újabb csíkszeredai lakótelepi felújítás




