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Dolgoznak az utászok Taplocán

 hirdetés

társadalom

Gőzerővel dolgoznak az utászok 
a Taploca utca felújítás alatti 
szakaszán. Előbb a föld alatti 
infrastruktúra elemeit fektetik 
le – az esővíz-elvezető csatorna-
hálózatot, az elektromos vezeté-
keket – az építők, majd némely 
szakaszon újraalapozzák az út-
testet. A nagyszabású munkálat 
miatt a forgalom csak az egyik 
sávon zajlik. A közlekedési táb-
lákat azonban nem mindenki ve-
szi figyelembe, így néha torlód-
nak az autók a helyszínen.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Csak egyik irányba, a város-
ból kifelé igyekvő jármű-
vek haladhatnak a Taploca 

utca felújítás alatt álló, templom 
környéki szakaszán. Csicsó, illetve 
Csíkszépvíz felől a megyeszékhely 
irányába tartó autósok vagy jobbra, 
a Patak, illetve Rét utcák irányá-
ba, vagy pedig balra, a Nagymező, 
Kertészek, Haladás utcán át kerül-
hetik el a felújítás alatt álló szakaszt. 
Noha a város taplocai kijáratánál, 
közvetlenül a borkánként ismert 
egykori rendőri ellenőrző hely után 
a behajtást tiltó táblát helyeztek el, 
sokan nem méltatják figyelemre. 
Ottjártunkkor alig húszpercnyi 
idő alatt többen hajtottak szembe 
a forgalommal, kisebb közlekedési 
dugót okozva.

– Elnézést, nem láttam a táb-
lát – mentegetőzött kétségbeeset-
ten egy piros Dacia Logant vezető 

hölgy, amikor szembetalálta magát 
a dühösen tülkölő forgalommal.

Egy másik autóvezető a behaj-
tani tilos tábla tövében várakozott 
türelemmel, amíg kiaraszolt a ko-
csisor, majd amikor néhány pilla-
natra szabaddá vált az út, szembe-
ment a forgalommal. Feltehetően 
úgy mérte fel a helyzetet, hogy itt 
is jelzőlámpák, vagy elsőbbségmeg-
osztó táblák, vagy zászlóval intege-
tő utászok irányítják a forgalmat. 
Láthatóan zavarban volt, amikor a 
templom környékén újabb jármű-
hullámmal találta magát szembe. A 
helyzetet az mentette meg, hogy si-
került idejében félrehúznia autóját 
egy lakóház kapuja elé. 

– Egyirányú az utca! Nem lát-
ta? – lépett ki a kapun a gazda, majd 

a sofőr tanácstalanságát látva, kész-
séggel elmagyarázta merre kerülhe-
ti ki az építőtelepet.

Szőke Domokostól, Csíksze-
reda alpolgármestere a Hargita 
Népe kérdéseire válaszolva el-
mondta, hogy szeptember első 
felében fogott neki a kivitelező 
a munkának, s az első fázisban 
egyik sáv készülne el, a járdával, 
bicikliúttal együtt, természetesen 
csak azután, hogy sikerült lefek-
tetni az esővíz-elvezető csatorna-
rendszer gerincvezetékét, és meg-
oldani a rácsatlakozásokat.

– Várhatóan október végére 
készülne el az első sáv, november 
végére pedig az utca másik oldalá-
val is végeznének az építők – kö-
zölte Szőke Domokos, mondván, 
hogy bár ez az elképzelt ütemterv, 
nehezíti az ügyet az is, hogy az 
útszakasz aszfaltozása az országos 
útgondnokság feladata lenne. A 
helyi önkormányzat részéről fel-
vettük velük a kapcsolatot az ügy-
ben, ígéretet is kaptunk az asz-
faltozás gyors kivitelezésére, ám 
az eddigi tapasztalat alapján kije-
lenthető, hogy nem mindig való-
sult meg velük a zökkenőmentes 
együttműködés – fűzte hozzá.

Mint mondta, addig, amíg nem 
kerül rá a felújított, újraalapozott 
sávra az aszfaltréteg, addig nem le-
het hozzákezdeni a másik közleke-
dési sáv felbontásához.

Az alpolgármester szerint a gáz-
szolgáltató vállalat is hátráltathatja 
a munkát, mert az ígéretek szerint 
bizonyos gázvezetékek cseréjét már 
a héten el kellett volna kezdjék.

– Még nem történt ilyesmi, de 
bízunk benne, hogy közelebbről 
nekifognak, és a gázszolgáltató 
vállalat is elvégzi a munka rá eső 
részét – fejezte ki reményét Szőke 
Domokos alpolgármester.

Föld alá kerülnek a vezetékek fotó: hompoth loránd

SikASzó villAmoSíTáSA

Hozzáfogtak 
a hálózat

építéséhez
Sikaszóban kedden indították 
hivatalosan a település vil la-
mosítási munkálatait. Tu laj don-
képpen a munkálatok újra-
kezdéséről van szó, ugyanis 
egy ízben pénzhiány miatt 
félbe kellett szakítani. A ko-
rábban felállított 48 villany-
oszlopot további 37 követi, 
és a kivitelezéssel megbízott 
ElectroBeta kft. vállalta, hogy 
az elkövetkező négy hónap-
ban felszereli a 3165 méternyi 
20 kilovolt (kv) feszültségű és 
az 5653 méternyi alacsonyfe-
szültségű villanyvezetéket.

HN-információ
– Hargita Megye Tanácsa 

igyekezett betartani a lakossági 
megbeszélésen kért határidő-
ket – mondta Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök. – Örven-
dek, hogy sikerült megegyezni 
az előző kivitelezővel, és annak 
is, hogy Hargita megyei kivite-
lező nyerte meg a közbeszerzést 
a ploiești-i és más megyéből 
pályázókkal szemben. Igazi ösz-
szefogás eredménye a villamo-
sítás, mert a lakók nemcsak azt 
mondták, kell a villany, hanem 
áldoztak is rá, ezért a megyei 
tanács a megszokott összegen 
felül támogatta. Bízom benne, 
hogy megmarad a helyiek részé-
ről a pozitív hozzáállás a hátra-
lévő oszlopok felállítása során 
is, amikor esetenként az oszlo-
poknak a kertjükön belül kell 
helyet adjanak – fűzte hozzá.

Borboly Csaba arról is tájékoz-
tatta a lakosokat, hogy a vezeté-
kek felszerelésével párhuzamosan 
ők is fogjanak hozzá a bekötések 
megszervezéséhez, hogy ők is 
készen álljanak a rácsatlakozásra, 
amikor a munkálatok befejeződ-
nek – erre akár karácsony táján is 
kilátás van.

Hargita Megye Tanácsa 2011-ben 
fogadta el a Villamosítás Hargita 
megye villanyáramot nélkülöző 
vagy részben nélkülöző települé-
sein nevű programot, amelynek 
keretében jóváhagyták Sikaszó 
település villamos hálózata ki-
építésének tervét. A Hargita 
Megye Tanácsa és Zetelaka Köz-
ség Tanácsa által finanszírozott 
munkálat összértéke 731 102 lej, 
amelyből 631 102 lejt a megyei 
tanács, 100 000 lejt pedig a helyi 
tanács irányozott elő. A megyei 
tanács korábban, 2009-ben és 
2010-ben, 196 000 lejt fordí-
tott a villanyhálózat kiépítésére, 
amiből az oszlopokat vásárolták 
meg.

Az együttműködési szerző-
dést 2011 júniusában írták alá. A 
munkálatok tervezését a Zetelaki 
Polgármesteri Hivatal és Sikaszó 
lakói biztosították, és a közbe-
szerzési eljárást a megyei tanács 
bonyolította le. A munkálatok 
befejezése és átvétele 2011 de-
cemberében várható.


