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tizenkét szakaszra kerül új aszfaltszőnyeg

100 kilométer megyei utat újítanak fel
Minden eddiginél nagyobb léptékű 
útmunkálatok kezdődnek hamaro-
san Hargita megyében: összesen 
97,363 km megyei utat újítanak fel 
a kormány Országos infrastruktú-
ra-fejlesztési Programja révén – 
közölte Hargita Megye tanácsa. a 
szaktárca már hozzáférhetővé tette 
a programba foglalt utak listáját, a 
megyei önkormányzat pedig a gaz-
dasági vérkeringés serkentését és 
a turizmus fellendülését várja a be-
ruházástól. 

hN-információ

Tizenkét megyei út különbö-
ző szakaszain kezdődnek el 
hamarosan azok az útrend-

szer-felújítási és modernizálási mun-
kálatok, amelyek összesen közel 100 
kilométernyi aszfaltszőnyeg leterítését 
célozzák meg. Hargita Megye Taná-
csának közleménye „történelmi pilla-
natnak” és a lakosság, de az ide látoga-
tók számára is „rendkívül jó hírnek” 
nevezte a projekt beindítását. 

egyszerre ekkora beruházás 
még nem történt
A 97,363 km összhosszúságú 

útszakaszokat a kormány Országos 
Infrastruktúra-fejlesztési Programja 
(PNDI) révén újítják fel. A Regionális 
Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
május 4-én közölte a programba fog-
lalt utak listáját, amelyen 12 Hargita 
megyei út szerepel. A közlemény kitér 
arra, hogy a megyei önkormányzat 
többszöri igénylése nyomán elkészült 
finanszírozási lista elfogadásában nagy 
szerepe volt az RMDSZ kormányzati 
csapatának és a szövetség parlamenti 
képviseletének, amelyek elérték, hogy 
Hargita megyébe jelentős összegeket 
csoportosítsanak.

– Egyszerre ekkora beruházás még 
nem történt a megyei utakon. Az útja-
vítás jelentősen megkönnyíti az itt la-
kók életét, és ennek nyomán a térségbe 
látogatók is szívesebben visszatérnek – 
jelentette ki Borboly Csaba. Hargita 
Megye Tanácsának elnöke hangsú-
lyozta, számos alkalommal lobbiztak 
e cél érdekében, az eredmény pedig 
az RMDSZ-es támogatás mellett egy 
nagy létszámú, a megyei önkormány-
zat keretében a terven dolgozó csapat 
kitartó munkájának is köszönhető.

– A megyei tanács mindig is nagy 
figyelmet fordított az infrastruktú-
rára, hiszen ez az egyik olyan kérdés, 
amely a leginkább foglalkoztatja a 
lakosságot. Az útfelújítás a vidék ide-
genforgalma szempontjából is rend-
kívül fontos, elengedhetetlen Hargita 
megye turisztikai fejlesztési stratégi-
ájának megvalósításához. Ráadásul 

a befektetők idevonzásának is egyik 
feltétele a korszerű úthálózat. Összes-
ségében tehát a térség lakóinak életkö-
rülményei javulhatnak a modern utak 
révén, amelyek serkentik a gazdasági 
vérkeringést, így élhetőbb lesz Székely-
föld – vázolta a leendő beruházás vár-
ható hatásait Borboly, emlékeztetve 
arra, hogy a 2008-as kampányban azt 

ígérte: négyéves mandátuma végéig az 
aszfaltozott megyei utak hossza eléri 
az 500 kilométert. 

Ezt a vállalást egyébként a jelen-
leg felújítandó 100 kilométer révén 
meghaladják, mivel az utóbbi három 
évben már közel 450 kilométernyi sza-
kaszt sikerült újraaszfaltozni. 

Hargita megyei cégek is
részt vállalhatnak
A felújítás előtt álló 12 megyei út 

egy részének modernizálására a me-
gyei tanács korábban már pénzt külö-
nített el az idei költségvetéséből, és ez 
az összeg most újabb infrastrukturális 
fejlesztésekre csoportosítható át. A fel-
újítás már csak a fejlesztési minisztériu-
mon múlik, ugyanis a tárca bonyolítja 
le a közbeszerzést, amelyen, a tanácsel-
nök reményei szerint, Hargita megyei 
cégek is nagy számban pályáznak 
majd. Borboly szerint a 134A, 153C, 
174A és a 123 jelzésű utakon végzett 

munkálatokkal három megyehatár 
felé lesz könnyebb a közlekedés, tehát 
összekötik Székelyföld különböző 
megyékben lévő kistérségeit, továbbá 
a 131-es úton, a Kénos-tetőn 5 km-t 
aszfaltoznak le, amely „nagyon nehéz 
szakasz”. Az utóbbi esetében a megyei 
tanács önerőből csak ideiglenes javítá-
sokat tudott volna végezni.

A jóváhagyott lista szerint asz-
faltozni fognak Etéd és Kőrispatak 
felé, ezzel megkönnyítve a helyiek 
Maros megye felé közlekedését, a 
Székelypálfalva, Székelyderzs–Maros 
megye határa, a Kénos-tető térségé-
ben, Székpatak, Remete és Várhegy, 
illetve Remete és Maros megye 
határa között, a 13C jelzésű or-
szágúttól Maros megye határa felé, 
Székelyszenterzsébetig, továbbá a 
Kissolymos–Székelyszenterzsébet, 
Cengellér-tető–Tölgyes, DN12–
Orotva, Csíkszentmárton–Csinód 
szakaszokon. 

Ha lejár a szaktárca által lefolytatott közbeszerzési eljárás, elkezdődhet a megyei úthálózat javítása. Egyszeri alkalommal ilyen mértékű beruházásra még nem volt példa fotó: mihály lászló

Vöröskeresztes rendezvények

Munkálat helye Hossz (km) Szakaszok
dJ 136A; kilométerjelzés: 3+800-12+816 9,02 Etéd–Kőrispatak
dJ 136B; kilométerjelzés: 9+200-21+200 3,00 DN13A–Székelypálfalva
dJ 133; kilométerjelzés: 16+230-19+812  3,58 Székelyderzs – Maros megye határa
dJ 131; kilométerjelzés: 60+000-65+000 5,00 Kénos-tető
dJ 174A; kilométerjelzés: 34+100-39+900 5,80 DN15–Székpatak
dJ 153d; kilométerjelzés: 1+000-8+325 7,33 Remete–Várhegy
dJ 153C; kilométerjelzés: 51+150-65+150 14,00 Remete – Maros megye határa
dJ 134A; kilométerjelzés: 0+000-7+000 7,00 Kissolymos–székelyszenterzsébet
dJ 127; kilométerjelzés: 7+000-31+200, 
Cengellér – Tölgyes 24,20 Cengellér-tető–Tölgyes

dJ 134; kilométerjelzés: 26+480-30+088 3,61 dN 13C–székelyszenterzsébet
dJ 128; kilométerjelzés: 8+650-17+354 8,70 DN12–Orotva
dJ 123; kilométerjelzés: 9+072-15+200 6,13 Csíkszentmárton–Csinód

Összes megyei út (km) 97,363

A General Mir Consult S.P.R.L.
a Csíkszentdomokos 1881. házszám alatti székhelyű ARBOREX CONSTRUCT 
Kft. jogi felszámolói minőségében 2011. május 19-én 10 órakor a székhelyén – 
Csíkszereda, Testvériség sgt. 8 szám, B lépcsőház, 2-es lakrész – nyílt kikiáltásos 
árverést szervez az adós ingatlan javainak az eladása végett. 

Az értékesítésre kerülő ingatlan javak a következőkből tevődnek össze: épít-
mény (faanyagot elsődlegesen feldolgozó műhely), 1341 m2-es beltelek és 778 m2-es 
terület, amelyek Csíkszentdomokoson, az 1881-es házszám alatt találhatók. 

A javakat a következő árakon értékesítik:
• műhely 27 000 lej; • a csíkszentdomokosi telekkönyvben 34/N 

szám alatt bejegyzett terület 19 700 lej; •  a csíkszentdomokosi telek-
könyvben 150/N szám alatt bejegyzett terület 11 450 lej.

Az árverésen való részvétel végett az ajánlattevőknek annak meg-
kezdése előtt legalább egy órával letétbe kell helyezniük a kikiáltási ár 
10 százalékát képező garanciát, valamint a 150 lejes részvételi illetéket 
a Román Kereskedelmi Bank maroshévízi ügynökségénél megnyitott 
RO 50 RNCB 0157 1164 0886 0001-es csődszámlára. 

Bővebb felvilágosítás a felszámoló székhelyén vagy a 0266–
310940-es és a 0747–362148-as telefonokon, fax: 0266–317373.

Az önkéntesség nemzetkö-
zi hetén a Hargita me-
gyei Vöröskereszt több 

rendezvénnyel kívánja felhívni 
a gyerekek és fiatalok figyelmét 
az önkéntes munka szépségére. 
Hétfőn 12–14 óra között Csík-
szereda és Gyergyószentmiklós 
központjában óriási vörös ke-
resztet rajzolnak ki, amelynek 
egy-egy kis részébe írhatják be 
nevüket a részt vevő gyerekek. 
Délután a Vöröskereszt önkénte-
sei tapasztalataikat osztják meg 
az érdeklődőkkel, a szervezet pe-
dig kitünteti az ebben a munká-
ban jeleskedőket. 

Kedden ingyenes vérnyomás-
mérést folytatnak a Vöröskereszt 
csíkszeredai székhelyén és a kihelye-
zett egységeknél, délelőtt az elsőse-
gélynyújtás elemeit tanítják óvodá-
soknak és elemistáknak, délután a 
fiatal és felnőtt érdeklődőknek. 

Szerdán a Hargita és Kovászna 
megyei vöröskeresztesek tartanak 
tapasztalatcserét, csütörtökön pe-
dig a csíkszeredai központi parkban 
középiskolások számára szerveznek 
interaktív játékot Nemzetközi em-
beri jogok címmel, majd a Vörös-
kereszt székhelyén a szervezet tör-
ténetét ismerhetik meg az érdeklő-
dők Timár Éva kiállítása révén.

Önkéntesképzés
Ingyenes képzést tartanak Csík-
somlyón, Hargita Megye Taná-
csának Multifunkcionális Köz-
pontjában olyan civil szervezetek, 
ifjúsági csoportok, intézmények 
részére, akik fiatal önkéntesekkel 
dolgoznak vagy dolgoznának. 
A képzés célja megismertetni az 
önkéntesfogadási és -küldési lehe-
tőségeket, illetve a különböző ön-
kéntes-toborzási, motiválási, érté-
kelési módszerek használatát. A 
képzésre május 13-15. között kerül 
sor, jelentkezni május 7. este 20.00 
óráig lehet. További információk a 
fazakasgabi@cstit.ro e-mail címen 
vagy a 0743–518023-as telefon-
számon igényelhetők. 


