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• A pénznek mind-
össze egy része áll 
rendelkezésre az 
Úzvölgye felé veze-
tő, Csinód és Eger-
szék megközelítését 
biztosító megyei út 
korszerűsítéséhez. A 
tavaly elkezdett mun-
kálatok befejezéséhez 
kormánytámogatásra 
számít a Hargita Me-
gyei Tanács.

KOVÁCS ATTILA

T avaly tavasszal kezdett dol-
gozni a 123-as jelzésű, Csík-
szentmártonból Úzvölgyéig 

vezető megyei út 14,5 kilométeres 
szakaszának felújításával megbízott 
cég, amely elsőként négy híd építé-
séhez fogott. Ezeket azóta elkészítet-
ték, feljárókkal, mederkialakítással 
együtt, jelenleg folyamatban van a 
hidak mellett az útszerkezet elkészí-
tése – tudtuk meg Borboly Csabától. 
A felújítást megrendelő Hargita Me-
gyei Tanács elnöke azt is elmondta, 
hogy a tervezett 37 átereszből 27-et 
már behelyeztek, és 13 esetben most 

készül a be- és kiömlőkamrák épí-
tése. Hozzátette, eddig nem hátrál-
tatta a munkálatokat az építőanyag 
drágulása. „Ellenben akadályozza 
a kivitelezést a térségben elhelye-
zett villamos vezeték és optikai 
kábel közelsége az úttesthez, mert 
azok nem megfelelő mélységben és 
távolságra voltak elhelyezve, ezért 
több hónapot is késett és eseten-
ként késik a munkálat” – említette 

az elnök. Ez a helyzet újraterve-
zést, időveszteséget jelent, egyelőre 
azonban határidőn belül dolgozik a 
kivitelező cég – tudtuk meg.

Kormánytámogatásra van 
szükség

Jelentős összegű beruházásról van 
szó, az egerszéki eltérőig tartó 14,5 
kilométeres útszakasz – amelynek 

elkészültével Csinód és Egerszék 
települések megközelítése jóval 
könnyebb lenne, mint most – áfá-
val együtt 35 millió lejbe kerül. A 
felújítást 2024-ben kell befejezni, 

az érték nagyságát a völgyre jel-
lemző szerpentinek, a támfalak 
építésének szükségessége, illetve 
a hidak újjáépítése magyarázza. A 
munkálatok a kövezést, két réteg 
aszfalt elhelyezését, hozzávetőleg 
10 kilométer hosszúságú beton-
sánc, illetve 4,85 kilométernyi 
földsánc elkészítését is tartalmaz-
zák a hidak építése és az átereszek 
elhelyezése mellett. „A forrásaink 
a teljes munkálatra nem állnak 
rendelkezésre, csak részlegesen, 
de a jelenleg folyó munká-
latokra a fedezet megvan. 
Várjuk az RMDSZ kormány-
zati szerepvállalása men-
tén a teljes összeg megítélé-
sét, hisz ez a megyei tanács 
lehetőségeit meghaladja. 
Megteszünk mindent, hogy kor-
mánypénzeket hívjunk le ennek 
finanszírozására” – válaszolta 
Borboly a költségek biztosításá-
nak lehetőségeire vonatkozó kér-
désünkre. A folytatásban a 123-as 
jelzésű megyei út hosszabb, közel 
20 kilométeres szakasza vár kor-
szerűsítésre, amely az egerszéki 
eltérőtől Hargita és Bákó megye 
határáig tart. Ennek kiviteli ter-
vei még készülnek, a munkálatok 
költségeire szintén kormánytámo-
gatást fognak igényelni. Borboly 
Csaba korábban, a kivitelezési 
szerződés aláírásakor azt mond-
ta, hogy 2026-ban befejeződhet a 
teljes útvonal felújítása a megye-
határig.

A N T A L  E R I K A

Évekig romos állapotban volt 
a Rózsák útján a díszes, fara-

gott kapubejárójával a figyelmet 
magára vonó egykori villa, Maros-

vásárhely városépítő pol-
gármesterének, Bernády 
Györgynek a nyaralója. A 
szecessziós jegyeket ma-
gán viselő emeletes házat 
az 1990-es években szeret-
te volna megvásárolni a 

szovátai Bernády Kulturális 
Egyesület, azonban nem sikerült 
– ahogy a városnak sem – megsze-
reznie, hogy saját tulajdonként fel-
újíttassa és kulturális központnak 
használhassa.

Újjáépül a műemlék épület

Az évről évre egyre csak pusztu-
ló ingatlant végül a tulajdonosok 

átépítik, és továbbra is villának 
használják – tudtuk meg két évvel 
ezelőtt Fülöp László Zsolttól, Szo-
váta polgármesterétől, aki azt a jó 
hírt is közölte akkor, hogy az ere-
deti formájában fogják újjáépíteni 
az ingatlant. Az építtetők az enge-
délyeket megszerezték, köztük a 
műemlékvédelmit is, és jelenleg ja-
vában tart az építkezés, a villa már 
az eredeti formájában áll, jól lehet 
látni az utcáról is, ahogyan alakul. 
A polgármester minap a Székely-
honnak elmondta, mielőtt végleg 
elbontották volna, az épület dísze-
it leszerelték, konzerválták, hogy 
majd a munkálatok végeztével visz-
szahelyezhessék ugyanúgy, ahogy 
azok korábban is díszítették a nya-
ralót. A kapubejáratot, a székely 
kaput és a fedett pihenőt néhány 
évvel ezelőtt felújították, a hiány-
zó deszkákat kicserélték, a zárakat 
megjavították, a faragványokat, a 
faragott írást a rárakódott piszok-
tól megtakarították.

Bernády kedvenc nyaralója

Bernády György, Marosvásárhely 
egykori városépítő polgármestere 
szeretett Szovátára járni, jól érezte 
magát az 1929-ben Kelemen Margit-
tal, negyedik feleségével vásárolt és 
a szecesszió jegyében átalakított nya-
ralójában, ahol szintén mozgalmas 
társadalmi életet élt, vendégeket fo-
gadott, napirenden volt a fürdőtelep 
életével. Halálát követően özvegye 
1946-ban adta el egy bukaresti vá-
sárlónak, azonban kevéssel később 
államosították. A fürdővállalat Vila 
Bernadként jelölte meg, és szállóven-
dégek számára némiképp gondozta, 
de anélkül, hogy nagyobb javításo-
kat, karbantartó munkálatokat vé-
geztetett volna benne. A rendszer-
váltást követően a volt tulajdonos 
örökösei hosszú évekig tartó pereske-
dés után kapták vissza. Ezek alatt az 
évek alatt a villa teljesen használha-
tatlanná vált. 1990-ben B kategóriás 
műemlékké nyilvánították.

Eredeti formájában lesz látható: újjáépítik az egykori Bernády-villát
• Épül Szovátán az egykori Bernády-villa hasonmá-
sa, amelyet az eredeti épület helyén, az eredetinek 
megfelelően, annak díszeit felhasználva építenek 
újjá. Látványos lesz, ha elkészülhet. 

Sok pénz kell az úzvölgyi útra
Négy híd elkészült, átereszeket helyeznek el, és kormánypénzre számítanak 

A hidak és átereszek elkészülte 
után az útszerkezet kialakítása 
következik 

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A városépítő Bernády Györgyről néhány mondatban

Bernády György (Bethlen, 1864. április 10. – Marosvásárhely, 1938. 
október 22.) gyógyszerész, jogász, politikus, illetve Marosvásárhely 
polgármestere 1902–1912 és 1926–1929 között. A gyakran csak városépí-
tőnek nevezett polgármester nevéhez kötődik a város egyik legnagyobb 
modernizációs folyamata. Az ő polgármesteri mandátuma alatt alakult ki 
a település belvárosát máig meghatározó arculat. Ebben az időszakban 
épült a magyar szecessziós építészet két legmeghatározóbb épülete, az 
akkori városháza, a Közigazgatási Palota és Kultúrpalota. Az akkori kort 
meghaladó, Marosvásárhely méretét tekintve hatalmas infrastrukturális 
beruházások kezdeményezője volt. (Forrás: Wikipédia)

Eredeti formájában épül vissza Bernády 
György egykori szovátai nyaralója 

▸  FOTÓ: RAB ZOLTÁN




