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Szemrevételezik a verebesi hagyományos fürdőt. A Tusnádfürdőről „kirajzó” turistáknak is attrakció lehet 

Hagyományos fürdőt avattak Verebesen

Fűtéslezárások Csíkszeredában

Újabb lépcsőházakban 
jelentek meg a felszólítások

Jó úton Domokostól 
Maroshévízig

Még mindig távfűtés nélkül van 
azoknak a csíkszeredai lakások-
nak egy része, ahol a felhalmo-
zott adóságok miatt a múlt hé-
ten zárta el a fűtést a Goscom. 
sőt azóta újabb lépcsőházak-
ban függesztett ki felszólításo-
kat a szolgáltató.

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

Büntetőkamatokkal együtt 
123 ezer lej körüli tar-
tozást halmozott fel a 

Goscommal szemben a Csíksze-
redai Szív utcai 4-es és 6-os tömb-

ház, illetve a 7-es tömbház A és B 
lépcsőháza. A közüzem november 
28-ig adott időt az ott lakóknak a 
törlesztésre. 

– A határidő lejárta után el-
zárjuk a fűtést – nyilatkozta a 
Hargita Népének Bíró Hajnalka, 
a Goscom szóvivője. 

Amint arról már beszámol-
tunk, a közüzem az idén már több 
tömbházban beváltotta figyelmez-
tetését, és megállította a távhő-
szolgáltatást vagy a teljes lépcső-
házakban, vagy csak az adóssággal 
rendelkező lakók lakásában. A 
múlt héten fűtés nélkül hagyott 

tömbházlakások jó részében még 
most is hidegek a fűtőtestek, csu-
pán a Nagyrét negyed 4 Bis B szá-
mú ifjúsági tömbházban indítot-
ták újra a szolgáltatást. Ma tárgyal 
a szolgáltató a Gyermek sétány 4/B 
lépcsőházában lakókkal a szolgál-
tatás esetleges újraindításáról, az 
ifjúsági tömbházakban pedig, ahol 
nem egész lépcsőházakban, ha-
nem csupán lakrészekben vágták 
le a fűtést – a Nagyrét 4 Bis A két 
lakrészében, illetve a Pacsirta sétá-
nyon lévő tömbház 11 lakásában 
–, mivel a lakók nem törlesztették 
tartozásaikat, fűtés egyelőre nincs. 

biztonságos, európai köve tel
mé nyeknek megfelelő útsza
ka szon közlekedhetnek Csík
szent domokos és Maros hévíz 
között az autósok: befejeződött 
a szé kelyföld egyik fő közleke-
dési ütőerének számító dn12
es országúton – amely egyben 
az e578as számú európai út is 
– az említett szakasz teljes kö
rű felújítása. az átadásátvétel 
ceremóniáját tegnap tartották 
a megyeházán.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Átadták tegnap a DN12 jel-
zésű országút Csík szent-
domokos–Maroshévíz 

közötti felújított, 66 kilométeres 
szakaszát. A megyeházán tartott 
hivatalos átadáson részt vett Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke, valamint Tánczos 
Barna vidékfejlesztési államtitkárt, 
akinek korábban, még szállításügyi 
államtitkárként jelentős szerepe 
volt a Kökös–Szászrégen közöt-
ti, E578 jelzésű (DN12+DN15) 
európai út felújításának elkezdé-
sében. Jelen volt továbbá az Or-
szágos Autópálya-társaság részéről 
Dumitru Petre minőségért felelős, 
Ioan Moldovan regionális, vala-
mint Cătălin Romănescu Hargita 
megyei igazgató, továbbá Petres 
Sándor, a megyei tanács alelnöke 
és Ladányi László Zsolt prefektus.

A teljes, Hargita, Kovászna és 
Maros megyét összekötő út felújítá-
sa mintegy 200 millió euró értékű, a 
munkálatok két és fél éve zajlanak. 
Borboly Csaba elmondta, hogy az 
elmúlt húsz évben Székelyföldön 
ez számít a legnagyobb infrast-
rukturális beruházásnak, ugyan-
akkor szerinte a projekt akkor lesz 
teljes mértékben befejezettnek 
tekinthető, amikor a teljes szakasz 
mentén elkészülnek a városok kö-
rüli terelőutak – szerinte erre az 
elkövetkező három-négy évben sor 
kerülhet.

– Sok gondunk volt ezzel a pro-
jekttel az elmúlt két és fél évben, 
számos alkalommal kellett követel-
nünk a kivitelezőtől, hogy megfele-

lő minőségben építse az utat, és si-
került elérnünk célunkat – mondta 
a megyeitanács-elnök.

Borboly Csaba kiemelte az 
RMDSZ kormányzati szerepét a 
beruházás megvalósulásában, meg-
köszönve Tánczos Barna államtit-
kár segítségét. Mint mondta, a szö-
vetség számára az utóbbi években a 
költségvetés tervezetének készítése-
kor minden alkalommal prioritás 
volt a Székelyföldet átszelő ország-
út felújításának finanszírozása, sőt 
az RMDSZ kormányzati szerep-
vállalásának az egyik feltétele volt a 
székelyföldi utak korszerűsítése, így 
az országutakra szánt pénzösszegek 
országos viszonylatban jelentős há-
nyadát sikerült a térségbe irányítani 
az elmúlt években.

– A ma átadott szakaszon a hi-
dak építését is befejezték, a táblákat 
is kihelyezték. Kértem, hogy ott, 
ahol még nincs kétnyelvű tábla, 
sürgősen tegyék ki, mert addig nem 
írjuk alá az átvételi jegyzőkönyvet, 
amíg ez nem történik meg – jelen-
tette ki Borboly, aki azt is közölte: 
Kovászna megyében, a málnási so-
rompónál felüljáró készül, a jövő év-
ben látnak hozzá az építkezéshez.

Borboly Csaba két másik témát 
is felvetett az Országos Autópálya-
társaság képviselőinek. Az egyik 
a gyergyószentmiklósi Tarisznyás 
Márton Múzeum igazgatójának, 
Csergő Tibornak a kezdeményezé-
se, aki a tanácselnöknek a nemrégi-
ben Gyergyószentmiklóson meg-
rendezett régészeti konferencián 
vázolta elképzelését: ha az autópá-
lya-társaság átadná a város ügykeze-
lésébe a Gyilkos-tó és a Békási-szo-
ros közti régi, használatlan alagutat, 
abban múzeumot rendeznének 
be. Az útügyi társaság vezetői nyi-
tottnak mutatkoztak a kérdésben. 
A másik javaslat a Hargita megyei 
tanácselnök részéről az volt, hogy 
a Gyergyószentmiklósról Gyilkostó 
üdülőtelepre vezető országúton he-
lyezzenek el térfigyelő kamerákat a 
nehézsúlyú teherforgalom vissza-
szorítása érdekében. Borboly Csaba 
javaslatokat kért ez ügyben a társa-
ságtól, arra való tekintettel, hogy a 
megyei tanács milyen módon tud-
ná segíteni ennek megvalósítását.két medencéből, egy filagóriá-

ból, öltözőkből és napozóterasz-
ból álló hagyományos népi fürdőt 
avattak fel Csíkverebesen. 

HN-információ

Habár helyi jellegű fürdő, 
a megyei tanács beruhá-
zásaival és a környékbeli 

turisztikai fejlesztésekkel együtt 
a település javát fogja szolgálni 
– hangsúlyozta a csíkverebesi ha-
gyományos fürdő tegnapi avató-
ján Borboly Csaba megyeitanács-
elnök. 

Az eseményen Rafain Endre 
polgármester ugyanakkor a to-
vábbi támogatás szükségességére 
is felhívta a figyelmet. – A község 
kivezette a villanyáramot a létesít-
ményig, de további területrende-
zési munkálatokra van szükség a 

fürdőzők kényelmének biztosítá-
sáért, illetve a közvilágítást tovább 
szeretnék vinni a vasúti megálló 
irányába – mondta az elöljáró. 
Rafain hozzátette: a verebesi für-
dő munkálatai 2010 októberében 
kezdődtek el, és bár hamarabb 
tervezték az átadást, többször is 
helyszínt kellett változtassanak, 
amíg megtalálták a megfelelőt. 

A verebesi fürdőt a megyei 
önkormányzat által kezdeménye-
zett Hagyományos fürdők felújítá-
sa nevű programja révén újította 
fel. A beruházás megvalósításá-
hoz szükséges alapok kiegészíté-
sére a megyei tanács a Regionális 
Fejlesztési és Turisztikai Minisz-
térium e téren kiírt programjára 
is nyújtott be pályázati dokumen-
tációt. A közel százezer lej érté-
kű beruházás kedvezményezettje 

Tusnád község tanácsa, amely a 
tervek elkészítését és az engedé-
lyek beszerzését vállalta.

– Tusnádfürdőn hamarosan 
felavatják az élményfürdőt, és az 
ott pihenő turisták biztosan szét-
néznek a környéken is, amelyre az 
egész Alcsíkot átfogó, felújítás alatt 
álló megyei út biztosít számukra 
lehetőséget. A jobb életkörülmé-
nyek érdekében meg kell tölteni 
a települést élettel, hogy legyen 
vonzó a turisták számára. A lehe-
tőségek adottak, de ezek után már 
a közösségen múlik, ki mibe vágja a 
fejszéjét. Vállalkozásokat kell in-
dítani, aki úgy látja, gazdálkodjon 
vagy forduljon az agroturizmus 
felé. A csodát nem a politikusoktól 
kell várni, mivel a fellendülés cso-
dája a lakosságban rejlik – fogal-
mazott az avatón Borboly.


