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• Noha a burkolatja-
vításokat elvégzik és 
több útszakaszon új 
aszfaltburkolatot is 
elterítenek, a Hargi-
ta megyén átvezető 
országutak karbantar-
tása messze elmarad 
attól, amit a műszaki 
előírások megköve-
telnek. Emiatt egyre 
több kátyút kell éven-
te eltüntetni.

KOVÁCS ATTILA

A nnak ellenére, hogy Har-
gita megyében idén, akár-
csak tavaly, 19 kilométeren 

készül új aszfaltburkolat két ország-
úti szakaszon, ez korántsem elég az 
országutak minőségének fenntartá-
sához. Miután 2003 és 2006 között 

átfogó felújításokat végeztek 
a Csíkkozmást és Kézdivá-
sárhelyt összekötő 12C, a 
Parajdtól Gyergyószentmik-
lósig vezető 13B, a Maroshé-
víz és Borszék közötti 15-ös, 
a Balavásártól Csíkszeredá-
ig vezető 13A, és a Csíksze-
redától Ónfalváig (Onești) 

tartó 12A jelzésű országutakon, 
ezek burkolatának utólagos javítá-
sa többnyire a kátyúzásokra kor-
látozódott. Ez viszont a jelenlegi 
gépjárműforgalom és a hegyi sza-

kaszokon tapasztalható időjárás 
miatt nem elég. Az utak burkolata 
repedezik, tél végén sok kátyú jele-
nik meg, amelyeket helyenként hi-
deg aszfalttal tömnek be, májustól 
pedig sok helyen kell felmarni az 
aszfaltot és kijavítani az úthibákat, 
nehezítve a közlekedést.

Hiányzó munkálatok

Kérdésünkre Cătălin Romanescu, a 
Közúti Infrastruktúrát Kezelő Orszá-
gos Társaság (CNAIR) Hargita me-

gyei kirendeltségének igazgatója el-
mondta, az érvényben lévő műszaki 
előírások szerint egy olyan felújított 
útszakaszon, mint például a 13A or-
szágút, 7 év elteltével új aszfaltréte-
get kellene elteríteni ahhoz, hogy a 
burkolat ne károsodjon jelentősen. 
Hargita megyében ez egyetlen eset-
ben sem történt meg, a kátyúzások, 
felületi útkezelések mellett tavaly 
a 12A jelzésű országút Gyimeseken 
átvezető szakaszán, a 13B jelzésű or-
szágúton Borzont körzetében, illetve 
Székelykeresztúron, a városon átve-

zető 13C jelzésű országúton készült 
új, 4 centiméter vastagságú asz-
faltréteg, összesen 19 kilométeren. 
Idén is 19 kilométernyi országúton 
terítenek el hasonló vastagságú új 
aszfaltburkolatot. Ebből 14 kilomé-
ter a 15-ös jelzésű országút Maros-
hévíz és Borszék közötti szakaszán 
van, ahol jelenleg is dolgoznak, az 
illetékes szerint a munka egyharma-
da már elkészült. További 5 kilomé-

ternyi újraaszfaltozás a 12C jelzésű, 
a Kászonokon átvezető országúton 
történik, egyelőre a község területén 
javították a burkolatot, később foly-
tatják – tudtuk meg. Arra a kérdésre 
nem tudott választ adni az igazgató, 
hogy például a sűrű forgalmú, egy-
re több javítást igénylő 13A jelzésű 
országúton mikor várható hasonló 
beavatkozás – mint mondta, ez min-
dig attól függ, mennyi pénzt utalnak 
ki erre a célra. Jelenleg egyébként a 
13A országút homoródfürdői szaka-
szán zajlik összefüggő aszfaltozás.

Elrajtolt az ötödik Filmszereda

Ötödik alkalommal rendezi meg Csíkszereda önkormányzata a Székelyföldi 
Mozgókép Fesztivált; szerda délután az esemény egyik állandó helyszínéül 
szolgáló Mikó-várban a Csíki Kamarazenekar közreműködésével kezdődött 
el az ötnapos rendezvény. A Most már jöhetsz, Jézuska című félórás kisfilm 
került elsőként vászonra, ezt követően pedig közönségtalálkozót tartottak a 
rendezővel, Farkas Györggyel és a film két főszereplőjével. A mai, csütörtöki 
kínálatban 18 órától a Seveled című magyar romantikus vígjátékot lehet meg-
tekinteni a Csíki Moziban, a film alatt a helyszínen gyerekfoglalkoztatást és 
felvigyázást biztosítanak a családosoknak. 20 órától a legutóbb Oscar-díjat 
nyert, amerikai rendezésű Nomádok földje lesz megtekinthető. Jegyek a www.
bilete.ro oldalon vásárolhatók. (Korpos Attila)

SIMON VIRÁG

S abin Gherman közéleti újság-
író osztott meg egy videót, 

amely egy hangfelvétellel kezdő-
dik – Gherman szerint a hangfelvé-
telen a marosvásárhelyi városháza 
egyik alkalmazottja a főszereplő. 
A felvételen a férfi a maszk hasz-
nosságáról ordítozik egy női sze-
mélynek, alpári szavakat használ-
va, és azzal fenyegetőzve, hogy 
tönkreteszi őt, majd arra utasítva, 
hogy menjen ki az ajtó elé és ott 
várjon. Marosvásárhelyen koráb-

ban is kiszivárogtak ilyen hang-
felvételek, amelyeken általában a 
volt városvezető beszélt hasonló 
hangnemben a szakosztályok ve-
zetőivel, porig alázva őket, min-
dennek lehordva, ordibálva. A 
felvételen Korpádi György, a város-
háza személyzeti ügyekért felelős 
igazgatója hallható. A Székelyhon 
megkeresésére az igazgató, akit 
a jelenlegi városvezető a „bünte-
tőhelynek” számító Hangya épü-
letbe költöztetett a városházáról, 
elmondta, 2020 februárjában két 
alkalmazott külföldön volt, és ez 
csak utólag derült ki. Már akkor le-
hetett tudni, hogy felütötte fejét a 

koronavírus és a repülővel utazók 
között is terjed. Korpádi állítása 
szerint mélyen felháborította az al-
kalmazott felelőtlen hozzáállása, 
és kijött a sodrából.

„Elismerem, hogy kiabáltam, és 
nem kellett volna. De ez csak a be-
szélgetés egy kis része, ha az egész 
meglenne, akkor kiderül-
hetne, hogy egy alkalma-
zott veszélybe sodorta az 
egész közösséget, hiszen 
ha kiderül, hogy beteg, 
akkor mindenkinek, aki 
kapcsolatba került vele, 
karanténba kellett volna 
vonulnia. Nem tudtuk, hogy be-
teg-e vagy sem, azért küldtem ki 
az ajtó elé, hogy ott várja meg az 
illetékest, aki elmegy vele tesztet 
készíttetni. Nem tagadom, hogy 
ordibáltam” – mondta Korpádi. A 
városháza képviselője, Borsos Csa-
ba megkeresésünkre azt mondta, 
tudnak a felvételről, és elhatáro-
lódnak ettől a hangnemtől.

Alpári hangnem a marosvásárhelyi városházán
• Kiszivárgott hangfelvétel borzolja a kedélyeket Ma-
rosvásárhelyen, amelyen az hallható, hogy a városháza 
egyik vezető beosztású alkalmazottja alpári hangnem-
ben ordít vélhetően munkatársára, beosztottjára. Mint 
az érintettől megtudtuk, a hangfelvételt tavaly február-
ban rögzítették.

▴  F O R R Á S :  K E L E M E N  C S A B A / F I L M S Z E R E D A

A Kászonokon is átvezető 
országút egy szakaszán készül 
idén új burkolat

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Elhanyagolják az országutakat
Hargita megyében kevés az újraaszfaltozás




