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A Brassói Út- és Hídügyi Igazgatóság befe-

jezi a marosvásárhelyi terelőút két szélén, 

Nagyernyében és Jedden elkezdett bekötőútré-

szeket, majd állagmegőrzési munkálatokat végez, 

de az év végéig nem folytatják a nagylélegzetű be-

ruházást – jelentette be az elmúlt hétvégén Lucian 

Goga Maros megyei prefektus. Bányai István jeddi 

polgármester szerint a munkálatok leállása első-

sorban a vásárhelyiek számára rossz hír, de azért 

nekik is vannak elvárásaik.

Több mint egy évtizedig 
kellett várni, amíg a Ma-
rosvásárhelyt Koronka–

Jedd–Nagyernye útvonalon 
elkerülő út esetében a 2004-es öt-
letből terv, majd a sok elképzelés 
közül kiválasztott tervből tanul-
mány lett, végül 2014 októberében 
a munkatelepet is megnyitották – 
nem is akárhogyan, Victor Ponta 
akkori miniszterelnök jelenlét-
ében. A kivitelezést elnyerő vál-
lalkozás a helyszínre vezényelte 
munkagépeit, és úgy tűnt, hogy 
végre valóban elkezdik a mun-
kálatokat. De a tulajdonképpeni 
munkálatoknak csak 2016 év vé-
gén, 2017 tavaszán fogtak neki, s 
elsősorban a jeddi és nagyernyei 
bekötőkön dolgoztak. 

Növekedő költségek

Tavaly októberben a közúti 
infrastruktúrát kezelő orszá-
gos társaság (CNAIR) képvise-
lője a Vásárhelyi Hírlapnak azt 
nyilatkozta, hogy bár lelassul-
tak a munkálatok, a kivitelező 
dolgozik, s 2019 áprilisára be-
csülhető a marosvásárhelyi tere-
lőút elkészülte. Majd januárban 
közleményt adott ki, miszerint 

szükséges a technikai projekt 
felülvizsgálata, a felújított terv 
szerinti megvalósítás pedig nö-
veli a jelenlegi költségeket, ezért 
2017. december 29-én megálla-
podást kötöttek a kivitelezővel, a 
Copisával a szerződés megszű-
néséről. A szerződésbontás hi-
vatalossá válása mellett a CNAIR 
azt is közölte, hogy megkezdi a 
terelőút befejezéséhez szükséges 
új közbeszerzési eljárás kiírását. 
Közben kiderült, hogy a kivitelező 
35 százalékban végezte el a mun-
kálatokat, s összesen 37 millió lejt 
fizettek ki neki. Korábban néhány 
lap arról írt, hogy ugyanennyit fi-
zettek egy kilométernyi Kolozs 
megyei autópálya elkészítésért.

Az új közbeszerzés kiírásáról 
beszélt az elmúlt hétvégén a Ma-
rosvásárhelyi Rádiónak Lucian 
Goga Maros megyei prefektus is. 
„Az útügyi hatóság befejezi az 
elkerülőút két végén levő bejá-
ratokat, majd a CNAIR átveszi 
az eddigi munkálatokat és állag-
megőrzést végeztet, őrizteti a 10 
kilométeres távon már meglevő 
munkálatokat, helyszíneket. Ez-
zel egy időben új közbeszerzési 
eljárást írnak, ki, amely, tájékoz-
tatásuk szerint a legoptimistább 

esetben is 2018 végéig tart majd. 
Az a fontos, hogy a tervet, a mun-
kálatokat nem hagyják félbe, ha-
nem folyatni fogják” – nyilatkozta 
Lucian Goga.

Befejezik a felüljárót

Mivel az elkezdett munkálatok 
és felfüggesztésük elsősorban a 
jeddieknek okozott sok fejtörést, 
akik többször egyeztető tárgya-
lásokat is folytattak a kivitelező-
vel, megkérdeztük Bányai István 
polgármestert, hogyan értékeli a 
munkálatok leállását. A község-

vezető a Vásárhelyi Hírlapnak el-
mondta, hogy bár őket hivatalo-
san nem értesítették, a prefektus 
nyilatkozatából az derül ki szá-
mára, hogy befejezik a Jedd ha-
tárában levő felüljárót, s ha így 
lesz, akkor az számukra jó hír. 
Mint korábban beszámoltunk ró-
la, a „diadalívként” emlegetett te-
relőúti felüljáró elkészültének el-
húzódása miatt a Marosvásár-
hely kijáratánál lévő egyenes út-
szakaszon egy éles kanyart kel-
lett beiktatni, amolyan ideiglenes 
jelleggel. Bányai István elmond-
ta, jó lenne befejezni a felüljá-

rót, hiszen a három hónapra ké-
szített és lassan két éve használt 
ideiglenes aszfaltút nagyon meg-
rongálódott és rosszul lehet rajta 
közlekedni. „A munkálatok leál-
lása egyébként számunkra sem-
leges hír, hiszen a jeddieknek 
amúgy nem építenek fel- és lehaj-
tót a terelőútra. Inkább a vásár-
helyeiknek és a Maros megyeiek-
nek rossz hír, hogy ahelyett, hogy 
csökkenjen a forgalom a városban 
és aki teheti, elkerülje a megye-
székhelyet, minden marad a régi-
ben” – mondta Bányai.

SIMON VIRÁG

A legoptimistább esetben is az idei év végéig tart majd az új közbeszerzési eljárás kiírása

Álomból rémálommá vált a terelőút

Csendélet a tervezett terelőút közelében. Az idén biztosan nem kezdődnek el a munkálatok

A Duna-deltába elhurcoltak előtt tisztelegtek Mezőfelén
A székely és a magyar sza-

badság napja alkalmából a Ma-
ros megyei Mezőfele emléket ál-
lított a falu, a Duna-delta mun-
katáborait megjárt, ártatlanul el-
ítélt három szülöttjének. A kom-
munizmus áldozataira vasárnap 
óta rendhagyó módon, egy peli-
kán emlékeztet.

Ábrám Sámuel, Fülpösi Jenő, 
Kacsó Tibor – összesen negyven 
év börtönbüntetésre ítélt három 
férfi, akinek egy életen át szü-
lőhelye, bátorsága, szenvedése 
helyszíne, a kommunista dikta-
túra által megpecsételt sorsa és 
hite volt közös. Vasárnap óta egy, 
a református parókia udvarán fel-
állított emlékmű is összeköti hár-
mukat. Szőcs Zoltán marosvá-
sárhelyi képzőművész fába fara-
gott és homokkőre állított alkotá-
sa, a pelikán kettős jelentőséggel 
bír: egyrészt a református val-

lás jelképeként szolgál, másrészt 
a fogolytábor helyszíne, a Duna-
delta egyik legszebb madaraként 
van jelen. A magyarországi 1956-
os forradalom után mindhárom 
férfi megjárta a poklok poklát: 
a hatalom mondvacsinált bűnök 
miatt börtönbe vetette, majd a vi-
lág végének számító Periprávára 
deportálta.

Az ünnepi istentiszteleten 
szolgáló nyugalmazott esperes, 
Ötvös József felesége, Emese 
hatéves gyermek volt, amikor 
megismerte a munkatáborból 
szabaduló apját. Kacsó Tiborra 
eredetileg huszonöt éves fogság 
várt. „Apósom mesélte, hogy ami-
kor kimondták az ítéletet és bevo-
nultak a börtönbe, sorstársaival 
megállapították, hogy Erdélyben 
nincs az az ember, aki kibírjon 
negyed évszázadot a romániai 
börtönökben. És akkor elkezd-

tek visszafelé számolni: rájöttek, 
hogy az eltelt huszonöt év alatt 
három rendszerváltás is volt, 
ezért remélték, hogy a következő 
huszonötben is lesz legalább há-
rom. Ezek közül az egyik csak ki-
szabadítja őket… Ez adott nekik 
reményt” – idézte fel a szószék-
ről az ötvenes-hatvanas évekbeli 
szomorú történetet Ötvös József, 
aki az apósával való beszélgeté-
sekből hamar kihámozta, hogy 
Peripráván a legnagyobb érték a 
hit volt – azt még a kommunisták 
sem tudták elvenni. Szintén a hit, 
remény, bajtársi összefogás fon-
tosságáról beszélt Percze László, 
Magyarország csíkszeredai kon-
zulja és Vass Levente, Maros me-
gyei parlamenti képviselő.

Az emlékállítás kezdeménye-
zőjének, Ábrám Zoltán maros-
vásárhelyi egyetemi tanárnak a 
nagyapja raboskodott a Duna-

csatornánál. Mint megjegyez-
te, a sors iróniája, hogy Ábrám 
Sámuellel és politikai fogolytár-
saival ugyanott vágatták a na-
pi három köbméter nádat, ahon-
nan húsz-harminc évvel később 
a mezőfelei gyékényesek szerez-
ték be kézműves portékáikhoz 
szükséges nyersanyagukat. Az 
unoka Az igazság szabaddá tesz 
cím alatt könyvet írt az alkalom-
ra, és a mai Periprávát bemutató 
fényképeit is kiállította a temp-
lom portikusában.

A szobor leleplezésén jelen 
volt Gráma János is, a Volt Po-
litikai Foglyok Szövetségének 
titkára, akit húszévesen ítéltek 
nyolc esztendő börtönbüntetés-
re. Ebből majdnem négyet töl-
tött a deltai fogolytáborban. Áb-
rám, Fülpösi és Kacsó közül 
utóbbi kettőt Peripráván ismer-
te meg. „Naponta halt meg vala-

ki közülünk. Akkor vettük ész-
re, amikor azon kaptuk magun-
kat, hogy valaki hiányzik közü-
lünk. Egyszer este, sötétben ke-
rültem zárkába. Mielőtt rám zár-
ta volna az ajtót, az őr figyelmez-
tetett, hogy nem vagyok egyedül, 
még van ott valaki. A sötétben 
megszólítottam, de nem vála-
szolt. Mellé feküdtem. Csak reg-
gel vettem észre, hogy egy halot-
tal aludtam. Én viszont éreztem, 
tudtam, hittem, hogy élve fogok 
hazatérni. Megtanultam, hogy 
minden eső után szivárvány ra-
gyog fel az égen, és egyszer min-
den rossz véget ér. Sokan hitetle-
nül haltak meg közülünk, de aki 
hitt Istenben, és bízott benne, ki-
szabadult” – mesélte lapunknak 
a ma hetvenkilencedik eszten-
dejét taposó férfi. 
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