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• Varság községen a DJ 138B jelzésű megyei út halad át. Ezen az úton 2008–
2009-ben rövid aszfaltszőnyeget sikerült kivitelezni, megerősítve az
úttestet, a patak felől egy komplex gabion típusú támfallal és kívülről a
domboldal felől pedig beton támfallal. A kivitelező cég a székelykeresztúri
székhelyű Stravia Group Kft. volt, és a munkálatok értéke meghaladja a
213.000 lejt.
• 2010 folyamán a már meglévő két aszfaltszőnyeget egy 1+912 méteres
útrendszerrel sikerült összekötni, így a település lakói, valamint számos
pihenni vágyó turista egybefüggő aszfaltúton közelítheti meg Varságot a
DJ 138B jelzésű megyei úton. A kivitelező szintén a Stravia Group Kft., a
munkálatok értéke meghaladja a 450 000 lejt. Az elkövetkező években
Hargita Megye Tanácsa erőfeszítéseket tesz az itt húzódó aszfaltút
meghosszabbítására, és reményeink szerint, illetve a költségvetés és a
megyei utak rehabilitálására fordítható pénzalapok függvényében el
szeretnénk érni Varság község központját.
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Homoródszentmárton községben a DJ 131, DJ 133 és DJ 132B jelzésű megyei út található. Míg az elmúlt
években csak kis költségvetésű munkálatokat kiviteleztünk, az idén mindhárom megyei úton
nagyszabású rehabilitációs, valamint hídmunkálatokat végeztünk a következőképpen:
A DJ 132B–megyehatár–Városfalva szakaszon, a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. kivitelezésében, 500 000
lej értékű rehabilitációt végeztünk, amely egy teljes útrendszert eredményezett, igaz, egy rövidebb
szakaszon, de a településen belül is kátyúztunk.
DJ 133–Városfalva–Homoródszentpál-szakasz: a Stravia Group kivitelezésében egy 3+800 km-es szakaszt
sikerült leaszfaltoztatnunk, amelynek az értéke meghaladja a 600 000 lejt.
DJ 131–Homoródszentpál–Kénos-szakasz: ugyancsak a Stravia Group kivitelezésében több mint 6+500
km-t sikerült leaszfaltozzunk, amelynek az értéke eléri az 1 900 000 lejt. Ennél a munkálatnál különös
dicséretet érdemel a kivitelező cég, ugyanis a megyei tanács nyomására és az egyre romló időjárási
viszonyoknak köszönhetően összefogta a zónában tevékenykedő szakcégeket, így rövid időn belül
sikerült kivitelezniük a munkálatot. Összefogásuk dicséretes és példaértékű.
A kivitelezett aszfaltmunkálatoknak köszönhetően ebben a községben több mint 10 km útjavítást
sikerült kivitelezni az elmúlt rövid időszakban.
DJ 131 – homoródszentpáli híd – a több mint 100 éves hidat az idén cirka 3 hónap alatt sikerült teljesen
újjáépíteni a székelyudvarhelyi Viaduct Kft. kivitelezésében, ami egy új, betonszerkezetű építményt
eredményezett. Különösen nagy fontosságot tanúsítunk minden egyes híd építésénél, ugyanis amíg egy
útszakasz szolgálati ideje 7-8 év, egy hidat több tíz vagy akár száz évre építünk, tevékenységünk méltó
bástyájaként. A hídmunkálatok értéke meghaladja a 850 000 lejt.
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Gyergyóditró és Szárhegy településeket a DJ 126 jelzésű megyei út köti össze,
amelyen nyári karbantartási munkálatokat végeztünk 84 061,73 lej értékben,
amelyek kátyúzásokból, út menti kaszálásból, különböző forgalombiztonsági
eszközök felfestéséből stb. állt.
Borszék településena DJ 128 jelzésű megyei út halad át, amely a DN 15 jelzésű
országútról ágazik le és Orotva irányába tart. A 2010-es évben ezen a megyei úton
számos javítás történt, ami támfalak építéséből, fedett sáncok, betonozott sáncok
és a teljes útrendszer kiépítéséből állt. A munkálatok értéke: 1 243 189,72 lej,
megemlítenénk viszont, hogy 2009-ben hasonló típusú munkálatokat kezdtünk el,
és értékük meghaladta a 2 350 000 lejt.
Remete községen a DJ 153C és a DJ 153D jelzésű megyei út halad át. 2009-ben a
DJ 153D megyei úton a munkálatok értéke meghaladta az 1 500 000 lejt, 2010-ben
pedig 500 000 lejt irányoztunk elő erre az útszakaszra. A DJ 153C megyei úton
2009-ben aszfaltozási munkálatokat indítottunk el, amelyek értéke meghaladja a
394 000 lejt, valamint a 2010-es évre Hargita Megye Tanácsa 500 000 lejt
irányozott elő az aszfaltozási munkálatok folytatására.

