
Gőzerővel dolgoznak az utászok 
a 123A jelzésű megyei úton 
Csíkszentkirály–Nagytusnád 
között: egyes szakaszok már 
elkészültek, máshol pedig a 
hidakkal, átereszekkel, sze-
gélyző sáncokkal dolgoznak 
a kivitelező cég munkásai. Az 
elkészült szakaszok minősé-
gével azonban nem mindenki 
elégedett. 

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Igencsak színes kép fogadja 
azokat az autósokat, akik a na-
pokban a 123A jelzésű megyei 

úton közlekednek Csíkszentkirály–
Nagytusnád között. Egyes szaka-
szokra már felkerült a kopóréteg 
is, máshol pedig csak az alapozó 
aszfaltréteget sikerült leteríteni. 
Azoknak a szakaszoknak a környé-
kén, ahol hidak, átereszek lassítják 
az ütemet, még egyáltalán nincs 

aszfalt, igaz, az említett építménye-
ken rohamtempóban dolgoznak a 
munkások. 

A csíkszentimrei mezőben 
lévő Olt-hídon tegnap éppen a víz 
elleni szigetelőréteget olvasztot-
ták rá a frissen elkészült betonhíd-
ra. A településeken készülnek az 
utat szegélyező vízelvezető árkok, 
sok szakaszon már befejeződött 
a sáncépítés. A terveknek megfe-
lelően a szűkebb szakaszokon a 
sáncokat lefödték az építők, így 
a csapadékvíz elvezetése mellett 
járdaként is használhatóak. Lát-
szik, hogy a kivitelező igyekszik 
behozni a lemaradást, ami főként 
a 2005-ben készített tervek kiiga-
zítása miatt keletkezett.

Az utászok versenyt futnak 
az idővel, illetve az évszakkal, 
igyekeznek a tartós fagyok beáll-
ta előtt minél többet elvégezni. 
Csíkszentkirályon például tegnap 
teljes kapacitással üzemelt az asz-

faltozó gépsor, a településközpon-
ton átvezető szakaszra már a ko-
póréteget terítették az utászok. 

A több mint 47 millió lej össz-
értékű beruházás Hargita Megye 
Tanácsa által benyújtott nyertes 
pályázat nyomán, uniós támoga-
tással készül, ennek költségvetésé-
hez a megyei önkormányzatnak 
két százalék önrésszel kell hozzá-
járulnia, ami 1,3 millió lejt jelent. 
A fennmaradó rész 11,5 százalé-
kát az állami költségvetés bizto-
sítja, az összeg legnagyobb részét 
pedig az Európai Régiófejlesztési 
Alapból utalják, a Központi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökségen 
keresztül. Az elvégzett munká-
latok jótállási ideje 96 hónap. A 
helyiek szerint itt-ott lesz, amit 
javítani, hiszen feltehetően nem 
a terv része, hogy néhány napos 
aszfaltúton jól érezhető „hupplik” 
maradtak egyes hidak, átereszek 
fölött. 

Isoplus csövekre cserélik a 
régi távhővezetéket a Tudor 
2-es hőközpont környékén. Az 
új rendszert a régivel párhuza-
mosan fektetik le, a munkála-
tok során az utóbbi továbbra is 
működik.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Folyamatban van a vezetékek 
cseréje Csíkszeredában: a 
régi, elavult csőrendszert 

újakra cserélik az elkövetkező év 
folyamán. Közel 5500 méter új 
Isoplus cső lefektetését tervezik 
a város területén – közölte Szőke 
Domokos, Csíkszereda alpolgár-
mestere. Ezek a munkálatok egy 
teljes felújítási terv részei, melyet 
a kormány és a helyi önkormány-
zat finanszíroz, és amely során 
teljesen kicserélődnek a régi 
távhővezetékek, emellett pedig a 
kazánházak összekötése is meg-
történik – számolt be az elöljáró. 

A beruházás értéke 1 597 000 
lej, ami a teljes felújítást magá-
ba foglalja. Idén csak a projekt 
egy része fog megvalósulni, a tél 
elmúltával, jövő tavasszal folyta-
tódnak ismét a munkálatok – je-
lezte Szőke.

– Reménykedünk, hogy a 
kormánypénz mostanában ese-
dékes folyósítása mellett novem-
ber folyamán lesz még olyan me-
leg időszak, amikor néhány órára 
szüneteltetnénk a fűtést, és ez idő 
alatt rá lehetne csatlakoztatni az 
új vezetékeket a fűtésrendszerre. 
A fűtés pár órára való leállítása 
lehetővé tenné, hogy a csatla-
kozási pontokon összeilleszt-
hessük az új vezetékeket a rend-
szerrel, ehhez azonban melegre 
van szükség, hogy a lakókat ne 
érintse kényelmetlenül a csövek 
cseréje – részletezte a Tudor 2-es 
hőközpontnál folyó beavatkozást 
Páll Árpád, a polgármesteri hiva-
tal illetékese. 
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PárhuzAmosAN fekTeTIk le Az új hővezeTékeT

Melegben csatlakoztatnák
a rendszerre

BálINT TIBor mArAToNI TúrájA

Gyalogosan a sérült sportolókért

muNkálATok A 123A jelzésŰ meGYeI úToN

Sietnek az utászok Alcsíkon

Isoplus csöveket fektetnek a Tudor negyedben. Fűtéshez jó időt várnak fotó: tamás attila

Bálint Tibor Csíkszeredában. Célba érő erőfeszítés fotó: pál bíborka

Új aszfaltszőnyeget terítő utászpáros Alcsíkon. Szakaszos haladás 

Ötszáz kilométert gyalogolt sze-
gedtől Csíkszeredáig Bálint Ti-
bor. A csíki születésű, je lenleg 
magyarországon élő ko rábbi 
válogatott rögbijátékos jóté-
konysági túrájának hátterében 
egy sportbaleset áll – a cél 
felhívni az emberek figyelmét 
a sportbalesetek tragikus vég-
kimenetelére.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Alexandru Grădinaru, az 
aradi rögbicsapat játéko-
sa egy mérkőzésen olyan 

súlyosan megsérült, hogy az or-
vosi segítség ellenére a baleset 
után három hónappal belehalt 
sérülésébe – az ő esete késztet-
te arra a csíkszeredai születésű, 

jelenleg Orosházán élő Bálint 
Tibort, hogy figyelemfelkeltő 
és jótékonysági gyalogtúrára in-
duljon: tizenegy napon keresztül 
gyalogolt Magyarország és Ro-
mánia falvain, városain keresz-
tül, hogy akciójával felhívja a 
figyelmet a sérült sportolókra és 
azok családjainak nehézségeire. 
Tibor október 20-án indult Sze-
gedről, és október 31-én, hétfőn 
délután öt órakor érkezett meg 
Csíkszeredába a Csíki Játékszín 
elé, ahol a sajtó képviselőin kí-
vül az itthon élő családtagok és 
barátai fogadták. A túra teljes 
útvonala: Szeged, Orosháza, 
Gyula, Arad, Temesvár, ahonnan 
Bukarestig vonattal ment, majd 
a román fővárosból újra gyalog 
indult el Brassó irányába, aztán 

Sepsiszentgyörgy, Tusnádfürdő és 
Csíkszereda felé. 

– Az első négy nap nagyon 
nehéz volt, 2-3 órát aludtam na-
ponta. Tavaly fel tudtam készülni 
a túrára, idén viszont az íróasztal 
mellől álltam fel – mesélte Bálint 
Tibor. A figyelemfelkeltő akció 
során 4000 eurót szeretne össze-
gyűjteni a volt magyar válogatott 
rögbijátékos, hogy az összeget 
„tartalékalapként” a komoly sé-
rülést szenvedett sportolók támo-
gatására fordíthassa – elmondása 
szerint idén sikerült nagyobb rek-
lámhadjáratot indítani, az orszá-
gos román lapok is figyelemmel 
követték jótékonysági gyalogtú-
ráját. Legközelebb 2012 tavaszán 
indul ismét útra, akkor Sepsi-
szentgyörgy lesz a végállomás.


