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SIMON VIRÁG

A tervek szerint a ponton-
hidat csak jövő tavasszal 
szerelik fel, s akkor fogják 

részlegesen vagy teljesen lezárni az 
Egyesülés negyedet és a környékét 
a város többi részével összekötő 
Maros-hidat.

A marosvásárhelyi városháza 
illetékesei és a Maros-híd felújításá-
val megbízott cég képviselői pénte-
ken találkoznak a helyszínen, hogy 
kijelöljék a munkatelepet és a mun-
káltató átvegye a helyszínt.

A városháza sajtószóvivője, Cos-
min  Blaga lapunknak elmondta, a 
Maros-híd teljes felújítsa 13.5 millió 
lejbe kerül, s a kormányhoz benyúj-
tott pályázaton nyerték a szükséges 
pénzösszeg nagy részét, a többit 
helyi alapokból fedezik. Tervek sze-
rint a munkálatok első szakaszában 
megerősítik a híd szerkezetét. Ez azt 
is jelenti, hogy a munkálatok a híd 
alatt zajlanak, így egyáltalán vagy 
csak kis mértékben érintik majd a 
forgalmat. „Egyelőre nem lesz le-
zárva a híd, s a híd alatti forgalmat 
is csak akkor fogják korlátozni, ha 

ez feltétlenül szükséges”– mondta 
a sajtószóvivő. A munkálatok 36 hó-
napot tartanak, s a híd szerkezeté-
nek megerősítése mellett felújítják 
a járdákat és a hídon levő közvilá-
gítást és új aszfaltréteget húznak 
a már megkopottra. A tanácsosok 
korábban arról is döntöttek, hogy a 
hídon kerékpársávot alakítanak ki.

Nem tudni, hol lesz pontonhíd

Megkérdeztük, mikorra várható, 
hogy a híd felső részén is dolgoz-
zanak, hiszen ez maga után vonja 
az átkelő félsávos vagy a teljes le-
zárását. A sajtószóvivő elmondta, 
hogy csak akkor lehet lezárni vagy 
félsávosra korlátozni a hídon a for-
galmat, ha sikerül egy pontonhidat 
felállítani. „Egyeztettünk a katona-

sággal, hiszen nekik vannak ilyen 
hídjaik. Minden segítséget felaján-
lottak és a a polgármester úrral már 
az esetleges helyszínekről is egyez-

tettek. Ilyen ideiglenes hidat azon-
ban télen nem lehet felállítani, így 
legközelebb erre tavasszal kerülhet 

sor. A városvezetés azt szeretné, 
hogy olyan helyre állítsák fel ezt a 
pontonhidat, ahol majd egy új híd 
is állhat majd. Egy új hídra ugyan-
is nagy szüksége van a városnak, 
hogy hosszútávon tehermentesíteni 
tudja a nagy Maros-hidat” – mond-
ta Cosmin Blaga, aki kérdésünkre 
nem tudta elmondani, hogy ponto-
san hova fogják felállítani a pon-
tonhidat.

Harminc évnél idősebb 
a létesítmény

Mint korábban beszámoltunk ró-
la, már jó ideje szabad szemmel is 
látható szerkezeti problémák jelent-
keztek a Marosvásárhely központi 
részét az Egyesülés negyeddel ösz-
szekötő Maros-hídon. Az egyre szé-

les repedéseken keresztül a folyó is 
látható, de a tartóoszlopok is rossz 
állapotban vannak. A vasúton és a 
Maroson átívelő, 92 méteres nyílá-
sú, 321 méter hosszúságú, négyí-
ves monolit híd 1980 és 1984 között 
épült. Az eltelt harminc év alatt a 
karbantartási munkálatok mindösz-
sze a négysávos út aszfaltozásából 
álltak. Dénes Károly nyugdíjas híd-
építész – aki az 1980-as évek elején 
a marosvásárhelyi híd építését is 
irányította – három évvel ezelőtt 
már felhívta a lakosság és az ille-
tékesek fi gyelmét, hogy egyre rosz-
szabb állapotban van az építmény, 
sürgősen felújításra szorul. 

Kezdődik  a Maros-híd javítása
A városháza illetékesei szerint a forgalmat nem zavarják majd a munkálatok
• Szerkezeti megerő-
sítéssel kezdődik a 
Maros-híd felújítása 
ma Marosvásárhelyen. 
A kormánytámogatás-
ból végzett munkála-
tok első szakaszában 
a híd alatt fognak dol-
gozni, s a városháza 
illetékesei azt ígérik, 
hogy nem lesznek for-
galomkorlátozások.

 #repedések   #oktatás

Idén csak a híd alsó részét fogják 
megerősíteni a szakemberek
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S. V.

A Magyar Polgári Párt elnöke, 
Bíró Zsolt parlamenti képvi-
selőként, tegnapi sajtótájékoz-

tatóján fontosnak tartotta kihang-
súlyozni, hogy az RMDSZ mellett 
az MPP is tiltakozik a nemrég meg-
született miniszteri rendelet ellen, 
amely előírja, hogy már az előkészítő 
és I–IV. osztályban is román szakta-
nárok oktassák a román nyelvet és 
irodalmat. Véleménye szerint ezzel a 
rendelkezéssel „válaszolt” az oktatási 

miniszter arra a feljelentésre, amelyet 
a Kovászna és Hargita megyei érett-
ségiző diákok román jegyei kapcsán 
nyújtott be Borboly Csaba a diszk-
riminációellenes tanácshoz. Mint 
ismert, a román érettségi dolgozatok 
újrajavítása után jelentős,  eseten-
ként 2-3 jegynyi eltérés is volt az első 
és a második javítás között. Volt eset 
Sepsiszentgyörgyön, amikor egy diák 
első alkalommal 3.80-at kapott, óvás 
és újrajavítás után 6.95-öt. 

Bíró Zsolt elmondta, hogy a tárca-
vezető nem egyeztetett a kisebbsége-
kért felelős szakemberekkel, nem tar-

totta be az ilyen előírások elfogadása 
esetén előírt  lépéseket. Kiemelte: 
tiltakoztak a rendelet ellen és kérték 
annak visszavonását, s amennyiben 
ez nem történik meg, a  parlament-

ben megpróbálják majd módosítani 
azt a magyar diákokat, tanítókat 
diszkrimináló cikkely törlésével. Azt 
is elmondta, hogy a szülők és az érin-
tett pedagógusok is feljelenthetik a 

rendelet miatt a minisztert a Diszk-
riminációellenes Tanácsnál, így pró-
bálva meg elérni, hogy visszavonják 
a cikkelyt. Az MPP elnöke úgy tudja, 
hogy Bihar és Kolozs megye nagyobb 
városaiban már leosztották a román 
szaktanároknak az elemisek román 
óráit, s elképzelhető, hogy már jövő 
héten tanítani fognak.

Megkérdeztük, hogy az MPP sze-
rint milyen módon lehet javítani a 
magyar diákok román nyelvtudását? 
Bíró Zsolt azt mondta, hogy folytatni 
kell az öt éve bevezetett programot, 
amely idegen nyelvként tanítja a 
román nyelvet, mert ez eredményes-
nek bizonyul. „A mostani hatodiko-
sok már idegen nyelvként tanulták 
a román nyelvet, s a felmérések azt 
bizonyítják, hogy ez eredményes. 
Ezt kell folytatni” – vélekedett a 
pártelnök.

Bíró Zsolt: folytatni kell az öt éve bevezetett programot
• A tanügyminiszter bosszújának nevezte tegnapi saj-
tótájékoztatóján Bíró Zsolt azt a sürgősségi rendeletet, 
amelynek egy cikkelye előírja, hogy a magyar tagozatos 
elemi osztályokban is román szakos tanárok oktassák az 
állam nyelvét.

Az eltelt harminc év 
alatt a karbantartási 
munkálatok mindössze 
a négysávos út 
aszfaltozásából álltak.

A mostani hatodikosok 
már idegen nyelvként ta-
nulták a román nyelvet, s 
a felmérések azt bizonyít-
ják, hogy ez eredményes.
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