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Az esőzések hátráltatták a munkát
Zajlik az útfelújítás a Székelypálfalva és Énlaka közötti megyei úton
• Noha az esős idő-
szak jelentősen hát-
ráltatta a kivitelezőt, 
ismét folytatják a 
136B jelzésű megyei 
út felújítását Énlaka 
és Székelypálfalva 
között. A munka során 
kisebb útszakaszokat 
le kellett zárni, ahol 
elterelték a forgalmat. 
Az új székelypálfalvi 
ivóvízrendszer beüze-
melésére várni kell az 
útépítés miatt.

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

A közbeszerzési eljáráson nyer-
tes kivitelező tavasszal kezd-
te el a 136B megyei út Énlaka 

és Székelypálfalva közötti 8,1 kilo-
méteres szakaszának korszerűsíté-
sét. Az összesen 28,2 millió lej értékű 
beruházás jó részét Hargita Megye 
Tanácsa fi nanszírozza; a felújítás 
során két útleszakadást is helyre 
fognak állítani, amelynek megvaló-
sítására kormánypénzt is kapott az 
intézmény. A munkát egyébként két 
részre osztották, először Székelypál-
falva és Firtosváralja között kezdett 
el dolgozni a kivitelező.

Elterelték a forgalmat

A folyamatban lévő építkezés mi-
att Székelypálfalva központjában, 

valamint az egyik útleszakadás-
nál is lezárt egy-egy útszakaszt a 
kivitelező, ezeken a helyszíneken 
azonban megoldották a forgalom 
elterelését, így zavartalanul lehet 
közlekedni. Kovács Lehel farkasla-

ki polgármester úgy látja, minősé-
gi munkát végez az építő cég, ám 
azt megjegyezte, hogy a tavaszi 
esőzések miatt nehezen lehetett 
dolgozni, sokat kellett szünetelni. 
Arra is kitért, hogy az útalapozás 
elvégzése, illetve a támfal építése 
közben több ivóvízvezetéket is el-
szakítottak a munkások Székely-
pálfalván, amit az önkormányzat 
a megyei tanácsnál pályázva he-
lyeztetett el az új hálózat kiépítése 

során. A beruházás miatt ráadásul 
több csövet is máshová kellett he-
lyezni. A nagyobb problémák el-
kerülése érdekében döntött úgy a 
község vezetősége, hogy egyelőre 
nem töltik fel vízzel az új rend-
szert, ezzel addig várnak, amíg a 
kivitelező befejezi a földmunkákat 
a településen. „Kis türelmet ké-
rünk a lakóktól, hiszen körülbelül 
egy hónap múlva tudjuk elindíta-
ni a szolgáltatást” – fogalmazott 

a tisztségviselő. Kovács Lehel rá-
mutatott, mindenképp na-
gyon örülnek a régóta várt 
munkálatnak, hiszen a 
környékbeli települések 
fellendülése csak az út 
rendbetételével lehetsé-
ges. Ő már most úgy látja, 
hogy az út menti telkek ára 
emelkedik, ám nincs sok 
földrész, amitől a tulajdonosok 
megválnának.

Útlezárás fogadja 
a Székelypálfalva központjába 
érkezőket
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ISZLAI KATALIN

Különböző Hargita és Maros 
megyei hatóságok – a szerve-

zett bűnözés és terroriz-
mus elleni igazgatóság és 
ügyészség, valamint kü-
lönleges bevetési egység – 
összehangolt akciójaként 
csaptak le pénteken 22 óra 

30 perckor a 44 éves D. T.-re 
egy Petőfi Sándor utcai szórakozó-

hely környékén, miközben éppen 
egy, körülbelül egy grammnyi, 
valószínűsíthetően tudatmódosító 
szert tartalmazó tasakot adott át 
egy vásárlónak. Ezt követően átku-
tatták a gyanúsított személyautó-
ját, amelyben további négy tasak, 
árusításra szánt tudatmódosító 
szert, illetve különböző pénzösz-
szegeket találtak, amelyek a gyanú 
szerint drogkereskedelemből szár-
maztak. A továbbiakban a gyanú-
sított lakásán is vizsgálódtak, ahol 
további mintegy 40 gramm mari-

huánát és egy elektromos mérleget 
foglaltak le.

Drogkereskedelem gyanúja

Szombaton az ügyészek elrendelték 
a szórakozóhelynél biztonsági őrként 
dolgozó férfi  24 órás őrizetbe vételét, 
a Hargita Megyei Törvényszék pedig 
még aznap jóváhagyta ellene a 30 na-
pos előzetes letartóztatásba helyezési 
kérelmet. Az ügyben veszélyes dro-
gokkal való kereskedelem miatt vizs-
gálódnak, illetve olyan anyagokkal 
való engedély nélküli műveletekért, 
amelyekről köztudott, hogy tudatmó-
dosító hatásuk van. A gyanúsítottnál 
szombaton újabb házkutatást tar-

tottak, melynek során további, saját 
fogyasztásra szánt marihuánára buk-
kantak. A Szer vezett Bűnözés és Ter-
rorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) 
szer kesztő ségünk nek továb bított köz-

leménye szerint bizonyítékok állnak 
rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy 
a férfi  az egész Csíki-medencében ma-
rihuánát és egyéb tudatmódosító sze-
reket árusított.

Rajtaütöttek a csíkszeredai drogáruson, előzetes letartóztatásba került
• Csíkszereda központjában péntek este a rendőrök tet-
ten értek egy férfit, amint valószínűsíthetően tudatmódo-
sító szereket árusított. A gyanúsított autójában és laká-
sában is tudatmódosító szereket találtak. A 44 éves férfit 
– aki egyébként biztonsági őrként dolgozott az egyik 
Petőfi utcai szórakozóhelyen – 24 órás őrizetbe vették, 
majd 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték.

Péntek este történt a rajtaütés 
egy szórakozóhely környékén  
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