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KOVÁCS ATTILA

E gy ideje már látszott, hogy 
veszélyesen kifelé dől a híd 
egyetlen, rozsdás és foghí-

jas védőkorlátja, a hétvégén pe-
dig, ahogy ez várható volt, a járda 
szerepét betöltő beton tartóele-
mekkel együtt ennek mintegy fele 
leszakadt, és az Olt partjára, il-
letve medrébe esett. Ugyanez tör-

tént 2014-ben az északi oldalon, 
ahol egyszerre omlott le tartóe-
lemeivel az egész korlát, és azóta 
sem építették újra. Helyette akkor 
ideiglenesen figyelmeztető céllal 
műanyag elemeket helyeztek el, 
majd dupla szalagkorlátot szerel-
tek fel. A mostani helyzetben sem 
várható ennél több, kérdésünk-
re Cătălin Romanescu, a Közúti 
Infrastruktúrát Kezelő Országos 
Társaság (CNAIR) Hargita megyei 
kirendeltségének igazgatója azt 
mondta, a korábbi esethez hason-
lóan most is betongerendát önte-

nek a híd szélén, és szalagkorlátot 
szerelnek fel.  

Várni kell az újjáépítésre

A híd felújítására, újjáépítésére 
még sokat kel várni, noha ezt az 
állapota nagyon indokolná. A 13A 
jelzésű országúton található épít-
ményről  már több mint hat éve 
megállapította egy szakértői vizs-
gálat, hogy alapos megerősítésre 
vagy újjáépítésre szorul, ennek 
ellenére azóta sem történt semmi. 
2018-ban 11 millió lejre becsülték 

ennek költségeit, múlt hónapban 
pedig a CNAIR azt válaszolta meg-
keresésünkre, hogy megvalósítha-
tósági tanulmány készül egy új híd 
építése érdekében, amelynek költ-
ségeit európai uniós forrásokból 
fedezik, de a becsült ösz-
szeg sem ismert. Az egyet-
len óvintézkedés azért 
történt, hogy az áthaladó 
járművek keltette rezgések 
ne rongálják tovább a híd 
szerkezetét. Ezért óránkénti 
10 kilométeres sebességhatárt ál-
lapítottak meg, a korábban 40 kilo-
méteres óránkénti sebességet enge-
délyező táblákon a négyest egyesre 
alakítva, ezt most sárga alapszínű 
tábla jelzi. A sebességkorlátozást 
viszont senki nem tartja be.

Súlykorlátozás

A 133-as jelzésű megyei úton, 
Székelyderzsben található 
leromlott állapotú híd miatt 
kellett 3,5 tonnás súlykorláto-
zást életbe léptetni a napok-
ban. Mintegy harminc centimé-
teres lyuk jelent meg a tavasz 
folyamán a székelyderzsi Veres 
hídján, amelynek szerkezete 
is meglehetősen meggyen-
gült, ezért kellett 3,5 tonnás 
súlykorlátozást bevezessen a 

Hargita megyei önkormányzat 
a 133-as megyei út érintett 
szakaszán – tudtuk meg István 
Adrián székelyderzsi polgár-
mestertől. Mint az elöljáró 
kifejtette, az utóbbi időben a 
helyzetet csak fokozta, hogy 
naponta 50–60, a szomszédos 
településen megkezdett vasút-
építésre tartó, építkezési anya-
gokat szállító teherautó haladt 
át a községen, így a balesetek 
elkerülése érdekében kellett 

lépni. Tudomása szerint egyéb-
ként már büntetéseket is rótt ki 
a rendőrség a súlykorlátozást 
be nem tartó járművezetőknek.

Speciális 
vizsgaidőszak
Azok a nyolcadikot végzett 
diákok, akik a június 22–25. 
közötti vizsgaidőszakban a 
koronavírus-járvány miatt 
karanténban voltak vagy más 
egészségi okokból nem tudtak 
részt venni a kisérettségin, és 
erről orvosi igazolást tudnak 
felmutatni, július 5–7. között 
írják meg a vizsgateszteket: 
5-én román nyelv és irodalom-
ból, 6-án matematikából, 7-én 
anyanyelvből. Eredményeiket 
július 9-én, pénteken déli 12-ig 
teszik közzé, fellebbezni aznap 
14 és 20 óra között lehet. A 
végső vizsgajegyeket július 
12-én déli 12 óra után hozzák 
nyilvánosságra.

Méltó emléket 
állítanak 
Az egykori neves rendezőnek 
és színházalapítónak, Tompa 
Miklósnak és feleségének, a 
szintén nagy hírű színésznő-
nek, Mende Gabynak állítanak 
méltó emléket Marosvásár-
helyen. Gyermekük, Tompa 
Gábor színházi rendező, a Ko-
lozsvári Állami Magyar Szín-
ház igazgatója kezdeményezé-
sére július 8-án, csütörtökön 
11 órakor a marosvásárhelyi 
katolikus temetőben avatják 
fel a két személyiség sírján 
(az alsó kápolna mellett) 
elhelyezett bronzportrékat és 
emléktáblát.

• RÖVIDEN 

• Több részletben megy tönkre a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében épült 
Olt-híd: hét éve az egyik védőkorlát szakadt le, most pedig a másiknak mintegy fele a 
beton tartóelemekkel együtt leomlott, és a partra, illetve a folyó medrébe esett.

Egyre csak romlik az Olton 
átvezető híd
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K O Z Á N  I S T V Á N

Csapnivaló infrastruktúra

Tehetetlenség, hozzánemértés, magya-
rázkodás, mentegetőzés – kapásból 
ezek a szavak juthatnak eszünkbe, ha 

bizonyos székelyföldi utak, utcák, hidak 
karbantartásáról esik szó. Szabadkozásba 
fullad szinte minden olyan újságírói meg-
keresés, amely az ország- és megyei utak, 
illetve hidak állapotára vonatkozik. Rossz 
azzal szembesülni, hogy Hargita megyében 
ilyen tekintetben ritkán akadnak sikerszto-
rik. A nemrég felújított megyei besorolású 
útjaink folyamatosan javításra szorulnak 
(például a 132-es vagy a 135-ös számú – 

de nem csak), a hídjaink roggyannak meg 
(például a 133-as számú megyei úton), 
az újakat pedig fél évtizeden át építik. 
Kijelenthető, hogy a populizmus generálta 
látszatmunkák nagyban hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a beruházások csapnivaló 
eredményekkel szolgálnak.

Országutak tekintetében is ott állunk, 
ahol a part, pontosabban a hídkorlát 
szakad – vigyázzunk, hogy azzal együtt 
bele ne essünk az Oltba! A 13A jelzésű 
országút kétségtelenül Székelyföld egyik 
legforgalmasabb országútja, állapota mégis 
katasztrofális. Mert hiába kátyúzzák évi 
rendszerességgel, azon már csak egy „ge-
neráljavítás” segíthetne. Ráadásul a rajta 
áthaladó megnövekedett forgalom miatt 
időnként annyira bedugult, hogy helységen 
kívül nehéz 50 km/órás átlagsebességgel 

utazni. Nemcsak az úttest állapotával van 
tehát gond, hanem az előremutató fejleszté-
sekkel is. Például helyenként sávbővítésre 
van szükség. 

Az országos útgondnokság cselekvőkép-
telen álláspontját ismerjük, az épp kormá-
nyon, hatalmon lévő érdekképviseletünknek 
azonban itt a lehetőség, hogy szavazóbá-
zisának két kiemelt térségét (Csíkszéket 
és Udvarhelyszéket) a következő évekre is 
maga mellett tudhassa. Ehhez sok más mel-
lett a lobbierejének koncentrálására lenne 
szükség, hiszen kétség nem fér hozzá, hogy 
a Hargita megye két legfontosabb városát 
összekötő országút esetleges felújításával 
azt érhetné el az RMDSZ, ami még soha 
senkinek nem sikerült a történelem folya-
mán: ami jó a csíkiaknak, az jó legyen az 
udvarhelyieknek is.

• J E G Y Z E T  

A folyómederbe zuhant
Megint leszakadt a korlát a 13A jelzésű országút Olt-hídján




