Hargita Megye Tanácsa

Elkezdődtek a nyári karbantartási munkálatok

– Szerdán kiadtuk a kezdési parancsot a nyári karbantartási munkálatok végzésére a
megyei utakon – jelentette be Incze Csongor, Hargita Megye Tanácsának alelnöke
május 14-én, csütörtökön a Székelyudvarhelyen tartott sajtótájékoztatóján.
Elmondta, hogy idén prioritást élveznek a csíki és az udvarhelyi térség megyei útjai
tekintettel a közeledő pünkösdi ünnepre, amikor a megyét elárasztják a pünkösdi
búcsújárásra érkező turisták, mert addigra az utakat járhatóvá kell tenni. A
kátyúzásnál arra is odafigyelnek, hogy lehetőleg ne kézi, hanem gépi marás történjen,
mert utóbbi sokkal jobb minőséget eredményez.
Mint elhangzott, útkarbantartásra idén 13,5 millió lej áll rendelkezésére a megyei
tanácsnak, ebből az összegből kövezésre 2 976 000, kátyúzásra 1 116 000,
forgalombiztonságra 801 000, illetve a téli karbantartásra, hóeltakarításra 4 076 000
lejt szánnak. Az udvarhelyi térségben kátyúzásra 522 000 lejjel rendelkeznek, ez 132
000 lejjel több, mint a tavalyi évben. Ugyancsak nőtt a kövezésre szánt összeg is 275
000 lejjel. Új munkálatnak számít az egybefüggő aszfaltréteg program, amelyre
egyelőre 4 000 000 lej áll rendelkezésre. Az egybefüggő aszfaltréteg programot csak
azon útszakaszokon lehet alkalmazni, ahol már létezik aszfaltréteg, leginkább olyan
helyeken, ahol már kátyú kátyút ér, és újabb kátyúzással már nem tudnak a helyzeten
segíteni. Konkrétan azt jelentené, hogy 6 méter szélesen 6 centiméter vastagságú
egybefüggő aszfaltot öntenének. Dajka Zoltán, az útügyi osztály munkatársa a
félreértések elkerülése végett fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a 6 centiméter
vastag aszfaltban 2 centiméter a kiegyenlítő réteg, és lényegében 4 centiméter vastag
az aszfalt. Ebben a programban prioritást élvezhet a kénosi tetőn egy 3675 méteres,
nagyon rossz állapotban lévő szakasz.
Ezenkívül még szintén nagyon fontos a zetelaki gát tetején lévő útszakasz, a fenyédi
letérőnél egy 300 m-es szakasz, az Udvarhely és Felsőboldogfalva közötti szakasz, a
Nagygalambfalva és Kisgalambfalva között, a vasútátjárónál lévő szakasz,
Firtosmartonosban egy szakasz, valamint Szenterzsébet és Románandrásfalva között
egy szakasz.
– A tavalyi évhez képest másfélszer több pénzből tudunk gazdálkodni – jelentette ki
Incze Csongor alelnök, amiért köszönetet mondott megyei tanácsos kollégáinak.
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A forrás növekedését Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szintén
kiemelkedő eredménynek találja, és nagyon jó eredménynek nevezte.
– Egy jó csapat munkájának köszönhető ez, amiért külön gratulálok Incze Csongor
alelnöknek és az általa vezetett munkacsapatnak. Szintén nagyon jó, hogy májusban
ezek a munkálatok már elindulhatnak. A 25 munkaponton nagyrészt a Viaduct Kft.
fogja a munkálatokat elvégezni, és nagyon fontos lenne, hogy pünkösd előtt a lehető
legtöbb helyen befejezzék – jelentette ki a megyeelnök.
Fülöp István, a Viaduct Kft. képviselője biztosította a jelenlévőket arról, hogy elő
vannak készülve a munkálatokra, és igyekeznek az elvárásoknak megfelelni.
Mindenképp igyekeznek legalább azokat a megyei utakat befejezni pünkösd előtt,
amelyek a turizmus szempontjából fontosak, ígérte.

Székelyudvarhely, 2015. május 14.
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