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• Javában zajlik a 
nyári útkarbantartás 
Csíkszeredában: több 
helyszínen aszfaltoz-
nak, járdaszakaszokat 
újítanak fel, illetve 
a köves utcákban is 
dolgoznak. Az útfel-
marás miatt azonban 
sok esetben lassú a 
haladás, és mivel több 
utcában nincs kitáb-
lázva, sokan csak 
akkor veszik észre, 
amikor már késő.

ISZLAI KATALIN

K özel 2,8 millió lejt fordít az 
utak, járdák javítására idén a 
csíkszeredai önkormányzat 

a nyári útkarbantartás részeként – 
tudtuk meg Bors Béla alpolgármes-

tertől. A munkálatok a város 
számos pontján folyamatban 
vannak, egyes helyeken 
fennakadást okozva a forga-
lomban. Mi több, az útfelma-
rások a legtöbb helyszínen 

nincsenek kitáblázva, ezért 
a járművezetők gyakran teljes 

sebességgel hajtanak beléjük. Ezzel 
kapcsolatosan az alpolgármester 
úgy fogalmazott: közölték, hogy út-
javításokra lehet számítani, ezért 

senkit sem kellene meglepetésként 
érjenek a hasonló helyzetek. „Min-
den munkálat először törés-zúzással 
jár, ezért van a város több helyszínén 
felmarva az aszfalt, és bár tudom, 
hogy ez a járművezetők számára 
bosszúságot okoz, arra kérem őket, 
hogy legyenek türelmesek, mert a 
végeredmény majd az ő kényelmüket 
szolgálja” – emelte ki Bors Béla.

Időtállóbb aknatetők?

Hozzátette: az útjavításokat már be-
fejezték a Hajnal utcában és a város 

Székelyudvarhely felőli kijáratánál. 
Emellett egy nagyobb munkálat van 
folyamatban a Hunyadi János utcá-
ban, ahol mindkét sávon elterítették 
már az első aszfaltréteget, illetve a 
kanálistetőket is kicserélték. A to-
vábbiakban a víznyelők cseréjével, 
illetve a Hargita megyei tűzoltóság 
felől lévő járda teljes felújításával 
folytatódik a beruházás. Emellett a 
város számos olyan pontján, ahol 
úgy ítélték meg, hogy fel kell marni 
egy adott szakaszt, ezt meg is tet-
ték, és több helyszínen elkezdték az 
aszfaltozást is. Érdemes tudni, hogy 

a kivitelező csak akkor lát hozzá az 
aszfaltozáshoz, amikor megfelelő 
mennyiségű útburkolat van felmar-
va. Beazonosítottak továbbá a város 
12–13 utcájában számos olyan akna-
tetőt és víznyelőt, amelyeket szintre 
fognak emelni. Ezúttal ráadásul más 
típusú, időtállóbb tetőket helyeznek 
le annak reményében, hogy megol-
dódhat az ezek által okozott örökös 
probléma. Mindezzel párhuzamosan 
egy másik csapat a kifordult járda-
szegélyek helyreállítását végzi. 

Egy másik, 470 ezer lej értékű 
(áfa nélkül) szerződés által továbbá 

a város kavicsos útjain is dolgoz-
nak. Eddig Csíksomlyón, Szécseny-
ben és Csibában javítottak, a továb-
biakban pedig Zsögödfürdőn és a 
város olyan központi utcáiban foly-
tatják a munkát, ahol nincs aszfalt. 
Ugyanakkor az alpolgármester sze-
rint Szécsenybe visszatérnek, mert 
az első alkalommal az esős időjárás 
hátráltatta a munkát.

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

A Tisztás, illetve a Forrásköze ne-
vű részeken szélesítették ki az 

elmúlt időszakban a szűk, szekérút-
ként emlegetett fontosabb utcákat, 

ezzel javítva a közlekedést 
a településen – fejtette ki 
lapunknak Tamás Ernő 
székelyvarsági polgármes-
ter. Mint mondta, termé-
szetesen még szükség lesz 
hasonló munkálatokra, 
azonban ehhez elengedhe-
tetlen, hogy a lakók átad-

ják az úthoz közeli területeiket 
az önkormányzatnak. „Van, aki ezt 
megérti, sőt örülnek a fejlesztésnek, 

mások azonban nem szívesen vál-
nak meg a területük egy részétől. Ha 
a lakók nem járulnak hozzá a kor-
szerűsítéshez, mi nem tudunk csele-
kedni. Őszintén megvallva fárasztó 
folyamatosan ezen vitázni” – fogal-
mazott az elöljáró.

Átereszek kellenek

A kiszélesített utakat le is kövezték, 
ám ezeket a megásott sáncok ellené-
re is sok helyen elmosta a heves eső-
zésekkor lezúduló nagy mennyiségű 
víz. Éppen ezért a község vezetősége 
úgy döntött, hogy a kritikus hely-
színeken fedett sáncok formájában 
kialakított vízelvezetőket fognak 
elhelyezni. Ezt tartják ugyanis a leg-
hatékonyabb megoldásnak. Össze-

sen több mint húsz helyszínen kell 
elvégezni ezt a munkálatot. „Kulcs-
kérdés a vízelvezetés megoldása, 
anélkül hiába is dolgozunk” – jelen-
tette ki Tamás Ernő.

A polgármester arra is kitért, 
hogy a település minden részén 
fogják kövezni az utakat a karban-
tartási munkálatok részeként, ám 
egyelőre a járhatóvá tételük a cél, 
aszfaltozni nem tudnak. „Sokszor 
irigylem azokat a községvezetőket, 
akik csak 4–5 kilométernyi utat 
kell rendbe tegyenek, nálunk azon-
ban összesen 150 kilométerről van 
szó” – vont fontos párhuzamot. Az 
önkormányzat egyébként jelenleg 
helyi forrásokból, illetve Hargita 
Megye Tanácsának támogatásával 
igyekszik javítani a közlekedést a 
településen.

Székelyvarsági útfelújítások: kulcskérdés a vízelvezetés
• Egyelőre befejeződött a szűk utcák kiszélesítése és 
járhatóvá tétele Székelyvarságon, most inkább az utak 
kövezésére, illetve a vízelvezetés megoldására kon-
centrálnak. Utóbbival kerülnék el a heves esőzésekkor 
keletkező károkat.

Több kilométernyi szekérutat 
szélesítettek ki Székelyvarságon 

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Hasznos munka, bosszúságokkal
Folyamatban van az utak, járdák javítása Csíkszeredában

A Hunyadi János utcában már 
elterítették az első aszfaltréteget. 
Jelenleg járdafelújítással 
dolgoznak 

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Probléma a figyelmen kívül hagyot súlykorlátozás 

Jelenleg zajlik a 138B jelzésű megyei út karbantartása a községben, kátyú-
zással igyekeznek javítani a helyzeten. Tamás Ernő hangsúlyozta, erre 
nagy szükség is van, mivel a teherautókkal dolgozó vállalatok a sokszori 
egyeztetések ellenére sem tartják be a súlykorlátozást, ennek eredménye 
pedig látszik is a kigödrösödött utakon.




