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> Árvízkárok térítésére pályáznak. A ta-
valyi árvízkárok felszámolására szánt Európai 
Pénzalaphoz nyújtott be tegnap pályázatot 
Csíkszentsimon önkormányzata egy két kilo-
méteres útszakasz helyreállítására, tudtuk meg 
Fábián László polgármestertől. A 2010-es ár-
vizek során elszenvedett infrastrukturális károk 
helyreállítására pályázhatnak július 1-jétől az ár-
vízkárokat elszenvedett községek, illetve az ön-
kormányzatokat tömörítő fejlesztési társulások 
(ADI) a kormány 322-es számú mezőgazdasági 

intézkedésének d alpontja értelmében. Hargita 
megyében 32 olyan község van, amely – egy ko-
rábbi kormányrendelet alapján – a múlt évben 
keletkezett árvízkárok felszámolására szánt kor-
mánypénzekre pályázhat. 

> Egy próba van még hátra. Matematiká-
ból és történelemből vizsgáztak tegnap az érett-
ségizők, ma pihenőnap van. Az írásbelik eredmé-
nyeit vasárnap teszik közzé. Összesen 342 diák 
írta meg tegnap érettségi dolgozatát a szakjának 
megfelelő kötelező tantárgyból. A matematika 
írásbelire Csíkszeredában 245-en iratkoztak és 

211-en jelentek meg, Székelyudvarhelyen 50-en 
iratkoztak és 38-an jelentek meg, Maroshévízen 
pedig 108-an iratkoztak és 93-an jelentek meg. 
Történelemből mindössze öt vizsgázó volt, egy 
Székelyudvarhelyen, négy pedig Csíkszeredá-
ban, ahol egy beiratkozott diák nem jelent meg a 
vizsgán. Ma pihenőnap van a pótérettségin, hol-
nap a szaknak megfelelő választott tantárgyból 
lesz írásbeli: biológiából, kémiából, fizikából, 
földrajzból és pszichológiából. Az írásbeli vizs-
gák eredményeit vasárnap teszik közzé, az esetle-
ges óvásokat este 8-ig lehet benyújtani, végleges 
eredményeket szeptember 7-én közölnek.

Körkép
csík

Megközelítőleg negyvennapos ké-
sést számol a kivitelező cég a 123A 
jelzésű megyei út javítási munká-
lataiban. A módosított terv beüze-
melésével szeptember 15-e után 
behozzák a lemaradást.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Örömmel vették tudomásul 
az aszfaltozás folytatását 
azok a csatószegi lakosok, 

akik a 123A jelzésű megyei út mel-
lett laknak, hiszen az alapozással, az 
út alapjának tört kővel való feltölté-
se nagyon sok porral jár. A feltöltés 
ezen a településen azért is tartott 
tovább, mivel a talaj felszínéhez 
közeli víztározók nehezítették az 
alapozási munkálatokat.

A Csíkszentkirály és Nagytus-
nád közötti útszakaszon már feb-
ruárban megkezdődtek a javítási 
munkálatok előkészületei, de – 
amint azt Ene Florintól, a kivitelező 
Viaduct Kft. projektmenedzserétől 
megtudtuk – figyelembe kellett 
venniük az építkezések fagyos idő-
ben való lebonyolítását szabályozó 
C16–84-es rendelet előrásait. 

– A tényleges munka április 
elején kezdődött, tehát ha tizenkét 
hónapot veszünk a kivitelezéshez 
szükséges időtartamnak, akkor jövő 
év áprilisában kellene elkészülnünk 
– fejtette ki Ene Florin.

A projektmenedzser bevallása 
szerint harminc-negyven napos ké-
séssel számolnak, amit a szeptember 
15-re várható új, módosított tervnek 
köszönhetően sikerül majd behozni.

– Az eredeti, 2005-ben összeál-
lított terv sok módosításra szorult, 
ugyanis az elmúlt hat évben is válto-
zott az út, a hidak állapota, időközben 
vizet vezettek, csatornáztak, gázveze-
téket fektettek le, s a terep feltérképe-
zése, a felszín megnyitása után szembe-
sültünk a valós helyzettel – ismertette 
a Csíkszentkirálytól Nagytusnádig ve-
zető 123A jelzésű megyei út felújítási 
munkálatainak nehézségeit a kivitele-
ző cég képviselője.

Első körben a hidak felújítását 
tűzte ki célul az uniós pályázati 
támogatással megvalósuló munka, 
ezzel párhuzamosan voltak/vannak 
olyan szakaszok, ahol már az úttest 
alapozásával dolgoznak. Megkezd-

ték az Olt-híd megerősítését, az út-
padkát kétoldalt kiásták és megerő-
sítették, a híd környékén az útról 
eltűnt a macskaköves burkolat. 

Több új áteresz készült már 
el, főként Csíkszentkirály, Csík-
szentimre, Csíkszentsimon, Csató-
szeg és Verebes területén.

A projekt várható eredmé-
nyei között a Csíkszentirálytól 
Nagytusnádig vezető 123A jelzésű 
megyei út 14,6 kilométeres szaka-
szának teljes felújítása, az útszaka-
szon való áthaladáshoz szükséges 
idő csökkenése 0,486 óráról 0,292 
órára, az átlagos szállítási sebesség 
növekedése 30 km/h-ról 50km/h-
ra és az utat igénybe vevő járművek 
12 százalékkal való növekedése is 
szerepel.

A munkálatok során hat hidat 
erősítenek meg, 30 átereszt cserél-
nek ki, teljesen felújítják az úttestet 
és a padkákat, valamint vízelvezető 
árkokat, járdákat és az érintett lakó-
házak előtt bejáratokat alakítanak 
ki. A hat méter széles úttest egy-egy 
réteg zúzottkő- és ballasztalapozást 
kap, erre kerül rá két aszfaltréteg. A 
helységekben a járdák és a vízelve-

zető árkok összesen mintegy hét-
ezer métert tesznek majd ki.

A több mint 47 millió lej össz-
értékű beruházás uniós pályázati 
támogatással készül, ennek költ-
ségvetéséhez a megyei önkormány-
zatnak két százalék önrésszel kell 
hozzájárulnia, ami 1,3 millió lejt 

jelent. A fennmaradó rész tizenegy 
és fél százalékát az állami költségve-
tés biztosítja, az összeg legnagyobb 
részét pedig az Európai Régiófej-
lesztési Alapból utalják, a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökségen 
keresztül. Az elvégzett munkálatok 
jótállási ideje 96 hónap.

Kis Késéssel, de jó üteMben hAlAd A 123A jelzésű út jAvításA

Meglepetéseket tartogat a terep

Két réteg aszfaltot húznak a megerősített alapú útra fotó: hompoth loránd

CsíKszeredábAn KezdődiK 
A távhőrendszer 

előKészítése

Készülnek 
a fűtésidényre

Mától a csíkszeredai tömbház-
la kók hivatalosan semmiféle mun-
kálatot nem végezhetnek a táv-
hő  rendszeren, megkezdődött 
ugyanis a rendszer előkészítése 
az idei fűtésidényre.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gongyi@hargitanepe.ro

Szeptember elseje után tilos 
bármiféle munkálatot végezni 
a fűtésvezetékeken, fűtőteste-

ken, a Goscom ugyanis megkezdte 
a rendszer előkészítését a 2011–
2012-es fűtésidényre. 

– Az eddigiekhez hasonló-
an idén is minden lépcsőházban 
kifüggesztjük, hogy mikor töltjük 
fel az illető tömbház fűtésrendsze-
rét, és megkérjük a lakókat, addig 
fejezzék be a megkezdett munkála-
tokat, hogy elkerüljük az esetleges 
kellemetlenségeket – mondta Bíró 
Hajnalka, a Goscom szóvivője.

Bár ezután is elfogadják a rend-
szerről való leválási kéréseket, noha 
mindegyikre azt válaszolják, hogy 
csak a távfűtési idény lejárta utána, 
azaz jövőben végezhető el a mun-
kálat.

Azoknak a tömbházlakóknak, 
akiknek idénre már jóváhagyták 
leválási kérésüket, ám a saját fű-
tésrendszert szerelő cég csak egy 
későbbi időpontra tudta vállalni 
a beszerelési munkálatot, magát a 
leválást most kell elvégeztetniük, 
mielőtt a távhőrendszert a Goscom 
feltölti.

– A rendszerben lévő víz leen-
gedése többletköltséget is jelent az 
illetőnek, ugyanakkor azoknak a 
szomszédjainak, akik a távfűtésen 
maradtak, szolgáltatáskiesést okoz 
– véli a szóvivő.

A Goscom adatai szerint máig 
523 leválási kérést iktattak, éppen 
100-zal kevesebbet, mint tavaly 
ugyaneddig a napig. Bíró Hajnalka 
szerint ez nem föltétlenül jelenti 
azt, hogy éppen 523-an váltak le a 
távfűtésről, lehetnek ugyanis olya-
nok, akik anélkül tették meg ezt, 
hogy a Goscomtól engedélyt kér-
tek volna rá. Róluk adatokat októ-
ber 1-jéig kér a lakószövetségektől 
a szolgáltató, így e téren akkor kap 
majd pontos képet.

új, községi vízhálózatot szorgalmaznak szentsimonban

Saját községi vízhálózat kialakítására törekszik Csíkszentsimon ön-
kormányzata. A megvalósítás a projekt finanszírozási folyamatossá-
gának függvényében halad – tudtuk meg Fábián Lászlótól, a község 
polgármesterétől. 

– A négymillió-kétszázezer lejes értékű beruházás munkálatai már 
2007-ben megkezdődtek, és a pénzek szakadozásának ritmusában ha-
ladtak. Az őszi költségvetés-kiegészítéstől várunk újabb forrásokat – 
fejtette ki Fábián László. 

Csíkszentsimonban és a közigazgatásilag hozzá tartozó Csató-
szegen, az útjavítási munkálatok mellett egy új vízhálózathoz való 
csatlakoztatás is folyik. A Harvíz Rt.-hez való „átpártolás” egyelőre a 
fővezeték lefektetését jelenti. Az új vízhálózat terjeszkedésével a község 
olyan részeire is szeretnének elérni, ahol eddig nem volt vezetékes víz.

– A 123A jelzésű megyei út mentén lakók figyelmébe ajánljuk, 
hogy most éljenek a csatlakozás igénylésének jogával, mert ha az út 
javítási munkálatai befejeződnek, legkevesebb nyolc évig nem lesz erre 
lehetőség – hangsúlyozta a polgármester. 


