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 » SZUCHER ERVIN

Egyelőre senki, még a munkálatokat 
megrendelő közúti infrastruktúrát 

kezelő országos társaság (CNAIR) sem 
tudja, mikor fejezik be Marosvásárhely 
2014-ben elkezdett terelőútját. Annyit 
sikerült kiderítenünk, hogy a Koron-
ka–Jedd–Nagyernye-út sorsa több 
ismeretlenes egyenlet, amelyre Buka-
restben sem találják a választ. Miután 
szerződést bontott az építővel, a CNA-
IR hosszas bürokratikus folyamat után 
a nyáron meghirdette az újratervezés-
re és kivitelezésre kiírt munkálatokat, 
csakhogy a jelentkező cégek egy sor 
tisztázatlan kérdéssel szembesültek 
– magyarázta a Krónikának Elekes 
Róbert, az útügyi hatóság regionális 
szóvivője. A tender egyik résztvevője 
írásban is jelezte kifogásait, kérve a 
licit leállítását. „A számos megvála-
szolatlan kérdés miatt a CNAIR a köz-
beszerzési eljárás felfüggesztése mel-
lett döntött. Hogy mikor indul újra az 
egész procedúra, nem tudni” – mond-
ta Elekes. A közbeszerzési hatóság SI-
CAP nevű elektronikai rendszerében 
júliusban jelent meg a munkálatok 
kiírása, amelynek nettó 47 millió euró-
ra becsülték az értékét. Az ajánlatokat 

szeptember 20-ig kellett volna benyúj-
tani, a nyertes cégnek két év állt volna 
rendelkezésére az építkezés újraterve-
zésére és befejezésére. A közúti infra-
struktúrát kezelő társaság tudomása 
szerint az előző építő a munkálatok 
mintegy 34 százalékát végezte el, ezt 
azonban csak egy szakfelmérés után 
lehet pontosan meghatározni. „Most 
ott tartunk, hogy meg kell hirdetnünk 
egy versenytárgyalást a szakfelmérés 
elvégzésére is. Miután elkészül, akkor 
vághatunk bele a tervezés és a mun-
kálatok újbóli kiírásába” – tette hoz-
zá a szóvivő. Egy másik nagy kérdőjel 
a jeddi le- és feltérő körül merül fel. 
A szakemberek nem foglalták bele az 
eredeti tervbe, holott a Nyárádmenté-
ről érkező és Szászrégen felé tartó gép-
kocsivezetőknek ez jelentette volna az 
igazi alternatívát. Így aki például Jedd-
ről indul, be kell mennie Marosvásár-
helyre, onnan el kell kanyarodnia Ko-
ronkára ahhoz, hogy rácsatlakozzék a 
terelőútra. Majdnem nyolc kilométert 
kell autóznia, hogy ismét Jedd határá-
ban találja magát – útban Régen felé.

A Marosvásárhelyt Segesvár és Szo-
váta irányából Szászrégen és Beszterce 
felé elkerülő országút építése elméleti-
leg pontosan öt évvel ezelőtt, a 2014-es 

államelnök-választási kampányban 
kezdődött. A Szociáldemokrata Párt 
(PSD) akkori jelöltje, Victor Ponta 
avatta a jeddi építőtelepet, ahol kéttu-
catnyi, trikolórral díszített, csillogóra 
fényezett munkagép sorakozott. A po-
litikus távozása után egyetlen haszon-
jármű sem maradt. Két és fél évnek 
kellett eltelnie ahhoz, hogy a Copisa 
Rt. gyakorlatban is hozzálásson a 11,5 
kilométeres út nyomvonalának kiala-
kításához. A kivitelezés elkezdésekor 
azonban világossá vált, hogy sokkal 
több munkára van szükség, mint ami 
a tervben szerepel, így az drágább is 
lesz, vagyis nem végezhető el az ere-
deti szerződés alapján. A CNAIR illeté-
kesei mégis rendkívül derűlátóak vol-
tak: a tavaly az idei áprilisra ígérték a 
Marosvásárhely forgalmát részlegesen 
mentesítő út átadását. Azóta azonban 
egyetlen kapavágásnyit sem haladtak.

Az egyetlen jó hír, amely a terelőút-
ról leírható, a kisajátításokkal kapcso-
latos. Az útügynek sikerült befejeznie 
a teljes nyomvonal telekelési folya-
matát, ami azonban még nem jelenti 
azt, hogy a földtulajdonosok nyom-
ban pénzhez is jutnak. Elekes Róbert 
szerint a labda most a polgármesteri 
hivatalok térfelén pattog, az ő felada-

tuk elvégezni településeik területén a 
parcelláris felmérést. „A pénz megvan, 
de mindaddig, amíg nincsenek azono-
sítva a földterületek határai, nem lehet 
elkezdeni a tulajdonosok kárpótlását” 
– mondta el a szóvivő.

Nem tudni, mikorra készülhet el Marosvásárhely terelőútja

 » Sokkal több 
munkára van 
szükség, mint 
ami a tervben 
szerepel.

 » „Elképzel-
hetetlen, hogy 
kétségbe vonják, 
sőt bűnügynek 
nevezik azt a 
jogomat, hogy 
parlamenti 
képviselőként 
törvénykezdemé-
nyezést nyújtsak 
be” – fejtette ki 
Kulcsár-Terza 
József.

A 2014-ben elkezdett terelőút sorsa még bizonytalan 
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Kulcsár-Terza József szerint 
az „árnyékhatalom” áll azok 
mögött, akik a házelnö-
köknek küldött levelükben 
„fegyveres szecesszionista 
törekvéssel” hozták összefüg-
gésbe az autonómiastatútum 
parlamenti benyújtását.

 » BÍRÓ BLANKA

A közvéleményt mérgezi, ma-
gyarellenességet gerjeszt 
és gyűlöletre uszít a két 

szakszervezeti vezető autonómia-
ellenes állásfoglalása – szögezte 
le tegnap sajtótájékoztatón Kul-
csár-Terza József. A parlamenti 
képviselő, aki december 18-án, 
Biró Zsolttal együtt másodszor is a 
román törvényhozás elé terjesztet-
te a Székelyföld területi autonómi-
ájáról szóló tervezetet, kifejtette, 
nem a szakszervezeti bizalmiknak 

kellene aggódniuk: inkább az ad 
okot aggodalomra, hogy bűntett-
nek nevezik a törvénykezdemé-
nyezést, és „esetleges fegyveres 
törekvéseket” vizionálnak. 

Ugyanis egy nappal korábban 
Mircea Dogaru, a katonai rendel-
kezési állomány szakszervezeti 
vezetője, illetve Rodrigo Gabriel 
Maxim, a vasúti szállítók szak-
szervezetének elnöke levélben 
„figyelmeztette” a két parlamenti 
házelnököt, hogy a Székelyföld 
autonómiájáról szóló törvényter-
vezet „nyilvánvaló módon” meg-
szegi az alkotmányt és Románia 
NATO-, illetve és európai uniós 
csatlakozásakor tett vállalásait. 
Az aláírók felszólítják a két ház-
elnököt, hogy „az etnikai szegre-
gáció létrehozását célzó, esetleg 
fegyveres szecesszionista törekvés 
természetes elutasításán túl” to-
vábbi alkotmányos intézkedéseket 
is foganatosítsanak a két képvise-
lő ellen.

„Meglátásom szerint nemcsak 
egy kávé mellett döntötték el, hogy 
magyarellenes levelet írnak a két 
házelnöknek, hanem a háttérben 
az árnyékhatalom áll. Elképzelhe-
tetlen, hogy kétségbe vonják, sőt 
bűnügynek nevezik azt a jogomat, 
hogy parlamenti képviselőként 
törvénykezdeményezést nyújtsak 
be” – fejtette ki Kulcsár-Terza Jó-
zsef. A politikus rámutatott, az 
autonómiatörekvés Románia al-
kotmányát és a nemzetközi doku-
mentumokat sem sérti, mint ahogy 
azt a szakszervezeti vezetők állít-
ják. Példaként említette Olaszor-
szág és Finnország alaptörvényét, 
melyek a románhoz hasonlóan le-
szögezik, hogy az ország egységes 
és oszthatatlan, ugyanakkor az 
autonómiaformákat is szavatol-
ják. „Mindig mondjuk, hogy jogos 
az autonómiakövetelésünk, hogy 
a területi autonómiát Románia ha-
tárain belül képzeljük el, hogy a 
békés megoldásokat keressük. Aki 

A PARLAMENTI KÉPVISELŐ SZERINT MEG AKARJÁK FÉLEMLÍTENI A FEGYVERES TÖREKVÉSEKKEL RIOGATÓ SZAKSZERVEZETISEK 

Kulcsár kifakadt az autonómiaellenességre
alkotmányellenességről, fegy-
veres konfliktusról beszél, az 
beteg, vagy jól megfizetik, hogy 
ilyeneket mondjon” – szögezte le 
Kulcsár-Terza József. Véleménye 
szerint a két szakszervezeti ve-
zető levele megfélemlítés, elbi-
zonytalanítás céljából is íródott, 
de tévednek, ha azt gondolják, 
hogy őt meg lehet állítani. A po-
litikus ugyanakkor üdvözli, hogy 
az RMDSZ kiáll a kezdeményezés 
mellett. Felidézte, a bukaresti 
román sajtó azt firtatta, miért 
kellett a tervezetet másodszor is 
benyújtani, ha a parlament egy-
szer már elutasította, de erre az 
volt a válasza, hogy ez egy fo-
lyamat, Dél-Tirol autonómiáját 
is többszöri próbálkozás után 
fogadták el. A képviselő abban 
bízik, hogy a tavaszi ülésszak-
ban napirendre kerül a statútum 
a képviselőház szakbizottságai-
ban, a közigazgatási testület lesz 
a jelentéstevő.




