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• Hargita Megye Taná-
csa közel 800 millió lej 
összértékű útkorszerű-
sítési munkálat doku-
mentációját töltötte 
fel az Anghel Saligny- 
program elektronikus 
pályázati rendszerébe. 
Ezek között számos 
már elkezdett beruhá-
zás is található.

KOVÁC S AT T I L A

A Hargita megyei utakon elvég-
zett és folyamatban lévő mun-
kálatokról sajtótájékoztatón 

beszélt pénteken Borboly Csaba, a 
megyei önkormányzat elnöke és Bí-
ró Barna Botond, a testület alelnöke. 
Mint az elnök ismertette, idén és tavaly 
jelentősen nőtt a megyei besorolású 
utakra költött összeg: a tanács tavaly 
48,3, idén pedig 36,6 millió lejt fordí-
tott a különböző útkorszerűsítések, ja-
vítások fi nanszírozására. Borboly sze-
rint volt miből költeni, mert a korábbi 
években felgyűlt a többlet, ennek oka 
pedig, hogy abban az időszakban nem 
sikerült életképes projekteket véglege-
síteni, és kivitelezési szerződéseket is 
kellett felbontani. Emlékeztetett, hogy 
Hargita megye közel 1000 kilométer 

hosszúságú megyei úttal rendelkezik, 
ezekből 13 a környező megyékbe vezet. 
Utóbbiak korszerűsítése, a szomszédos 
megyékkel történő jó összeköttetés biz-
tosítása gazdasági, turisztikai szem-
pontból is fontos, és a lakosság vissza-
jelzései alapján is kiemelt jelentőségű. 
Idén már több mint 150 kilométernyi 
megyei út építése, felújítása valósult 
meg úgy, hogy ennek túlnyomó részét 
a megyei tanács saját költségvetéséből 
és hitelből fedezte – hangzott el. 

Megközelíthető kistelepülések

Bíró Barna Botond alelnök szerint 
nagy örömet jelent, hogy a kistelepü-

lések megközelítését biztosítani tud-
ják, vannak közösségek, amelyeknek 
több évtizedes álma valósul meg egy 
ilyen beruházással – példaként az 
Etéd–Siklód–Maros megye határa út-
vonalat vagy Firtosváralja és Székely-
pálfalva esetét említette. Udvarhely-
szék sajátos településszerkezetéről 
szólva kihangsúlyozta, hogy a 126 te-
lepülés fele 300 fő alatti népességgel 
rendelkezik, és ezek a beruházások a 
kis falvak elnéptelenedésének meg-
fékezését is elősegítik. Ugyanakkor 
a talaj összetétele miatt is nehezebb 
Udvarhelyszéken az útépítés – utalt 
a földcsuszamlásokra, amelyek miatt 
a Tibódra vagy a Kissolymosra vezető 

utakon 1 millió euró értékű többlet-
munkálatokra volt szükség. Nagyon 
fontosnak nevezte a legnagyobb 
értékű európai uniós támogatással 
készülő, 50 kilométeres hosszúságú 
útfelújítást, amely Ócfalvától Ká-
nyád, Székelydálya, Városfalva, Ho-
moródszentpéter, Homoródszentpál, 
Oklánd érintésével Kovászna megye 
határáig tart, és a terveknek megfele-
lően halad – az útszélesítéseket elvé-
gezték, jövőre aszfaltozni fognak.

Nagy értékű munkálatok

Az útépítésekre is támogatást nyúj-
tó országos Anghel Saligny-prog-

ram elektronikus rendszerébe több 
Hargita megyei út felújításához, 
korszerűsítéséhez szükséges doku-
mentációt töltöttek fel, a beruhá-
zások összértéke megközelíti a 800 
millió lejt – hangzott el. Ezek közül 
a legnagyobb értéket, 150 millió lejt 
a Székelyudvarhelyt Székelykeresz-
túrral összekötő út felújítása jelenti, 
amelyet kerékpárutakkal egészíte-
nének ki. Több olyan munkálatra 
is támogatást igényeltek, amelyek 
már folyamatban vannak: a Ditró 
és Gyergyótölgyes közötti megyei 
útra, amelynek fele már elkészült, 
42 millió lejt, a Csíkszentmártontól 
Úzvölgye felé, az egerszéki eltérőig 
vezető út építésére 38 millió, a Gyi-
mesközéploktól Hidegségig tartó 
út korszerűsítésére 60 millió lejt. 
A Gyergyóremetét Maros megye 
határával összekötő út 52 millió, a 
Borszék és Orotva közötti útszakasz 
117 millió, a Lázárfalvától a Szent 
Anna-tóig tervezett új út 129 millió 
lejből épülhet meg, ha lesz támoga-
tás. Ezek mellett a Hidegség–Jávárdi 
útszakaszt 12 millió, a Fitód és Hosz-
szúaszó közötti utat 10 millió lejből 
szeretnék korszerűsíteni. 

Mint ismert, a fejlesztési minisz-
térium 50 milliárd lejes fi nanszíro-
zási programjából minden megyei 
önkormányzat számára kötelező 
módon biztosítanak 140 millió lejt, 
ám ezenfelül további összegeket le-
het elnyerni, ezért döntött úgy Har-
gita Megye Tanácsa, hogy a fi x ösz-
szegen túl további több száz millió 
lejre nyújt be pályázatokat.

Útfelújításokra fókuszálnak
Közel 800 millió lejre pályáznak a megyei utak korszerűsítése érdekében

2 A K T UÁ L I S

Megkezdett munkálatok 

befejezése is fontos lenne a 

támogatásból

▾  F OT Ó : P I N T I  AT T I L A

á
rv

ízvéd
elem

A N TA L E R I K A

Valamikor a ’80-as években, ami-
kor a környező tömbházak épül-

tek, szabályozták a patakot – magya-
rázta a Székelyhonnak Fülöp László 
Zsolt, Szováta polgármestere, aki azt is 

elmondta, hogy az itt élőknek mindig 
fontos volt a patak, tiszta vizéért, hal-
állományáért, amely mára szinte el-
tűnt, nem utolsósorban a malomárok-
ban működő malmok miatt is. Ám az 
évtizedek során az egyre gyakrabban 
ismétlődő árvizek nehézséget jelen-
tettek a lakosságnak, ezért volt szük-
ség a mielőbbi beavatkozásokra, me-

derszabályozásra, támfalépítésre és 
-erősítésre. A polgármester elmondta, 

2016-ban kiöntött a patak, 2017-ben és 
2018-ban is megemelkedett a vízma-
gasság, ezért is fontos, hogy most si-
került befejezni a korábban elkezdett 
beruházást. A Szováta patak partján 
tartott sajtóeseményen Péter Ferenc, 
a Maros Megyei Tanács elnöke, Szo-
váta előző polgármestere is köszönetet 
mondott a beruházásokért.

Pásztor Sándor, az Országos Víz-
ügyi Hivatal elnöke pénteken ismer-
tette a műszaki paramétereket: 4,2 

kilométernyi szakaszon szabályozták 
a Szováta patakot, 1,5 kilométernyi 
támfalat építettek, a korábbi mun-
kálatokat 260 méteren meg-
erősítették, 120 méteren 
magasították a támfalat. 
Tánczos Barna környezet-
védelmi miniszter elmond-
ta, a 7,9 millió lejes beruhá-
zást 2019-ben kezdték el, és 
idén be is fejezik. Elmond-
ta, 2021-ben a minisztérium 
megháromszorozta a költségvetését, 
hogy befejezhessék az elkezdett ha-
sonló munkálatokat, illetve új beru-
házásokat valósíthassanak meg.

Árvízvédelmi munkálatok a Szováta patakon
• Több mint négy kilométeres szakaszon végeztek 
árvízvédelmi beruházást Szovátán, a települést átszelő 
Szováta patak medrében. A 7,9 millió lejes költségve-
tésű munkálatokat a környezetvédelmi minisztérium 
jóvoltából az Országos Vízügyi Hivatal valósította meg.

Fontos beruházás végére értek Szovátán
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Hargita megye




