
Erdélyi tudósítások2019. december 24.
kedd2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; újságos standjainkon
(Csíkszereda, Székelyudvarhely); saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki partner-
boltjainkban, on line (www.kronikaonline.ro/
elofizetes/csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Csíkszék – Kelemen Tímea, 
0726-720308 

Udvarhelyszék – Gagyi Erika, 
0726-720341  

Gyergyószék – Hodgyai Edit, 
0743-156555 

Kovászna megye – Göthér Katalin, 
0799-946877 

Kolozs és Maros megye – Rittner Timea, 
0726-720382 

Magyarország – Nagy László, 
0799-946850

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 
ügynökség értékesíti.

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

Megeshet, hogy nem készül el a 
Segesvárt elkerülő körgyűrű, így 
továbbra itt ott dübörögnek a 
járművek a várfal alatt – mond-
ta el a város alpolgármestere. 
A Brassó és Marosvásárhely 
közötti forgalom nemcsak hogy 
végigszeli a várost, de az UNES-
CO-örökséget képező középkori 
vár és annak fala alatt halad el.

 » SZUCHER ERVIN

A szociáldemokrata kormány 
bukásával egyetemben a Se-
gesvárt elkerülő út megvaló-

sítása is lekerülhet a szállításügyi 
minisztérium prioritási listájáról 
– közölte aggódva a város alpolgár-
mestere, Tóth Tivadar. A Krónikának 
nyilatkozva az elöljáró elmondta, 
hogy Segesvár számára a lehető leg-
rosszabbkor jött a Dăncilă-kabinet 
menesztése. „Szeptemberben már 
vagy még láttuk a fényt az alagút 
végén, mostanra viszont elsötétült 
minden. Azelőtt kis idővel a pol-
gármester, a Maros megyei PSD-s 
képviselőkkel háromszor is elment 
Bukarestbe, és találkozott a párt 
nagyjaival, akiktől ígéretet kapott, 
hogy hamarosan elkezdik a város 
körgyűrűjének építését” – számolt 
be Tóth Tivadar. Felettese, Ovidiu 
Mălăncrăvean a szállításügyi tárca 

vezetőjével, Răzvan Cuckal, Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszterrel és 
Viorica Dăncilă kormányfővel egyez-
tetett az út építését illetően. Segesvár 
városgazdái ekkor szereztek tudo-
mást arról, hogy az illetékes szervek 
elkészítették az elkerülő út műszaki 
tervét, amit a városházának már 
csak időszerűsíteni kellett volna. 
Ekkor értesültek arról is, hogy az or-
szágos útügyi hatóság a 2020-as költ-
ségvetésébe szerette volna foglalni a 
tervezési és kivitelezési költségeket. 
Segesvárnak létszükségletet jelent 
a terelőút megépítése. A Brassó és 
Marosvásárhely közötti forgalom 

ugyanis nemcsak hogy végigszeli 
a várost, de az UNESCO-örökséget 
képező középkori vár és annak fala 
alatt halad el. Az E60-as európai út 
a dombtetőn lévő Szent József ró-
mai katolikus plébániatemplomtól 
és az azt védő várfalaktól alig ötven 
méterre van. Tóth Tivadar szerint 
egyáltalán nem véletlen, hogy a vár 
fala éppen azon a szakaszon kezdett 
a repedezni, majd omladozni. A gaz-
daságilag szinte teljesen tönkrement 
város vonzerejét a szászok által épí-
tett, és máig lakott vár jelenti, amely 
évente több látogatót vonz, mint Ma-
ros megye bármelyik más települése. 

A DĂNCILĂ-KORMÁNNYAL EGYÜTT A SEGESVÁRI KÖRGYŰRŰ TERVE IS SÜLLYESZTŐBE KERÜLHET

Folytatódik a várfal alatti dübörgés

A segesvári vár fala a forgalom miatt repedezni, majd omladozni kezdett

FO
RR

ÁS
: 

RO
M

ÂN
IA

TV
.N

ET

Tiszta szerencse, hogy a négysávos 
út éppen az 1896-ban felszentelt 
templom alatt szűkül el, és lassí-
tásra kényszeríti a gépkocsivezető-
ket, különben a kamiondübörgés 
a jelenleginél is nagyobb kárt tett 
volna az óvárost körbefogó ódon 
falakban.

 A tervek szerint az elkerülőút a 
Segesvárral összenőtt Fehéregy-
háza külső határából indulna, 
és Nagybun érintésével a város 
túlsó oldalán, Hétúr mögött csat-
lakozna a nemzetközi műúthoz. 
A lényegében mindössze félgyűrű 
hossza meghaladná a 10 kilomé-
tert, de még így is rövidebb lenne, 
mint a Segesváron áthaladó út. 
Megépítéséig a rendőrség szinte 
szélmalomharcot vív a várost át-
szelő négysávos úton száguldozó 
sofőrökkel. A Kaufl and, a csem-
pegyár és a vasúti átkelő környé-
kén állomásozó radarkocsik szin-
te állandóan üzembe vannak, az 
önkormányzat mégis kénytelen 
volt az átjáróknál műanyag ele-
mekből kialakított szigetecskéket 
felszámolni miután egyik éjszaka 
egy kamion telibe találta, és csak-
nem száz méterre repítette az egyi-
ket. Ellenlépésként a tizenhárom 
zebrához a polgármesteri hivatal 
intelligens jelzőlámpákat készül 
szerelni, amelyek az óránkénti 50 
kilométeres sebességgel közleke-
dők számára biztosítanak majd 
zöld folyosót. 

 » A gazdasági-
lag szinte telje-
sen tönkrement 
város vonzerejét 
a szászok által 
épített, és máig 
lakott vár jelenti, 
amely évente 
több látogatót 
vonz, mint Maros 
megye bármelyik 
más települése.  

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), 
a Magyar Polgári Párt (MPP) 

és a Változás Székelykeresztúr civil 
szervezet támogatásával indul a szé-
kelykeresztúri polgármesteri címért 
jövőre Koncz Hunor János pénzügyi 
szakember (képünkön). Azt még nem 
lehet tudni, hogy ki lesz az RMDSZ je-
löltje. Az európai uniós támogatások 
megpályázására fektetné a hangsúlyt 
Koncz Hunor János, a megszerzett 
forrásokból pedig infrastrukturális, 
kulturális, egészségügyi és turisztikai 
fejlesztéseket tervez – fejtette  ki a pol-
gármesterjelölt, aki tegnap jelentette 
be, hogy részt vesz a jövő évi helyha-
tósági választásokon.

Mint mondta, személyes célja a für-
dőturizmusra hangsúlyt fektetni, ami 
elsősorban sóskúti fejlesztéseket je-
lent. „Más infrastrukturális fejleszté-
sekben is gondolkodom, amelyek kö-
zül a legegyszerűbb, hogy szeretném, 
ha a földbe kerülnének a villanyosz-

lopokról a főbb elektromos vezetékek. 
Mindenképp hosszútávú, tartós beru-
házásokat szeretnék” – fogalmazott. 
Úgy érzi, hogy a gazdaság élénkítése 
érdekében lobbizni is kell, adott eset-
ben vállalkozókat meggyőzni, hogy 
fektessenek be a kisvárosban. „Látjuk, 
hogy Székelykeresztúr fejlődés tekin-
tetében nagyon kezdett elmaradni a 
környékbeli településektől, ezen sze-
retnék változtatni” – szögezte le a je-
lölt. A két párt és a civil szervezet közös 
közleményében megjegyzi, hangsúlyt 
szeretnének fektetni az aktív polgá-
rok kezdeményezéseire, a „kirekesztő 
politika helyett együttműködést” ígér-
nek. Úgy vélik, az eltérő vélemények 
ütköztetése elősegíti a jó döntések 
meghozatalát. Rafai Emil (RMDSZ) 

regnáló polgármestertől is érdeklőd-
tünk, hogy indul-e a jövő évi helyha-
tósági választáson, ám ő még korainak 
tartotta kérdésünket. Mint mondta, 
jelenleg a politika helyett a munkára 
koncentrál, majd a későbbiekben dönt 
a szövetség arról, hogy kit jelölnek a 
tisztségre. Rafai ugyanakkor megje-
gyezte, minden kampányban volt el-
lenjelöltje az RMDSZ-nek, és sok sikert 
kíván Koncznak. Koncz Hunor-János 32 
éves, közgazdász végzettségű, a banki 
szférában szerzett tapasztalatokat. En-
nek köszönhetően volt rálátása arra, 
hogy miként pályáznak a vállalkozók, 
ez milyen nehézségekkel és milyen elő-
nyökkel jár. Ezért is döntötte el, hogy 
minél több külső forrást vonna be a 
kisváros fejlesztése érdekében.

Közös polgármesterjelöltet indít az MPP és az EMNP Székelykeresztúron

 » Koncz Hunor 
János szerint 
Székelykeresztúr 
fejlődés tekin-
tetében nagyon 
kezdett elmarad-
ni a környékbeli 
településektől, 
ezen szeretne 
változtatni.




