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Az elkerülő útról egyeztettek
Helyszíni szemle és megoldási javaslatok
• Kimozdult a holt-
pontról a szászrégeni
elkerülő út ügye, miu-
tán szerdán a Brassói
Regionális Út- és
Hídügyi Igazgatóság
képviselői a helyszí-
nen tájékozódtak,
megoldásokat keres-
ve. Az alpolgármester
bizakodó a megvalósí-
tást illetően.

SIMON VIRÁG

A Szászrégent elkerülő út első 
látványterve 2004-ben ké-
szült el, és azóta már meg-

született a második változat is. Erre 
azért volt szükség, mert a ter-

vezett nyomvonalra több há-
zat is felépítettek úgy, hogy 
csak utólag kértek építkezési 
engedélyt. A szállítási mi-
nisztérium és az útügyi ha-

tóság illetékeseinek múlt heti 
Maros megyei látogatásakor elhang-
zott: a héten a szakemberek a hely-
színen fognak tájékozódni, hogy 
megtalálják a megoldást, amellyel 
ki lehet mozdítani a holtpontról az 
elkerülő út ügyét.

Körvonalazódó megoldás

Mint ifj . Márk Endre szászrégeni 
alpolgármestertől megtudtuk, a 
brassói útügyi igazgatóság, a prefek-
tusi hivatal és az általános városren-
dezési tervet felújító cég képviselői 
szerdán találkoztak Szászrégenben. 
„A helyszínen megnézték az elkerü-
lő út eddigi nyomvonalát, amelyre 
az elmúlt években több mint har-
minc házat építettek. Körvonalazó-
dott az, hogy az első tervet kell fi -

gyelembe venni, és úgy módosítani, 
hogy az a lehető legkevesebb terü-
let- és épületkisajátítással járjon. A 
találkozón elhangzott, hogy ameny-
nyiben meglesz az új nyomvonal, 
elkészülhetnek a műszaki mutatók, 
a megvalósíthatósági tanulmány és 
megtörténhetnek a megvalósításhoz 
szükséges lépések” – mondta ifj  . 
Márk Endre, aki bizakodó, mert úgy 
érzi, az új prefektus, de a kormány 
is támogatni kívánja a szászrégeni 
elkerülő út tervét.

Szennyezés, rongálás

Jelenleg a Kolozsvár, Mezőség és Ma-
roshévíz útvonalon közlekedő sze-
mélygépkocsik, de a teherforgalom 
is áthalad Szászrégen belvárosán, 
szennyezve a levegőt, zajt okozva és 
hozzájárulva az útszakasz, illetve az 
épületek rongálásához. Az elkerülő 
út révén a Mezőség irányából érkező 
gépjárműveket Abafáján elterelnék, 
egy új hídon keresztül vezetnék át a 
Maroson, és Görgényoroszfalut érint-

ve csatlakoznának a Maroshévíz felé 
vezető megyei útba. A szászrégeni 
alpolgármester azt is elmondta, hogy 
jelenleg készül a városrendezési terv 
felújítása, abba is bekerül az út nyom-
vonala, így a megszabott útvonalon 
többé senki nem építkezhet. A város-
vezető szerint Szászrégenben még 
egyetlen illegálisan épített házat sem 
bontottak le, holott az ilyen elrettentő 
példa tanulság lenne mindazoknak, 
akik csak akkor kérnek építkezési en-
gedélyt, amikor házuk már áll. 
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Január 15-én, Mihai Eminescu köl-
tő születésének évfordulóján, a 

román kultúra napján a Teleki Téka 
olvasótermében délelőtt 11 és este 
7 óra között a Studium – Prospero 
Alapítvány már hatodik alkalom-
mal rendezett felolvasómaratont. 
Az eseményen a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház Liviu Rebreanu 
Társulatának színészei, a megyei 
könyvtár munkatársai, újságírók, 
pedagógusok, iskolai osztályközös-
ségek, egyetemisták vettek részt, 
nemcsak román, de magyar anya-
nyelvűek is. Az olvasóteremben 
Zeno Ghițulescu, Sorina Bota, Radu 
Theodoru és más román szerzők 
kötetei mellett magyar írók román-
ra fordított műveiből is lehetett vá-
lasztani, például Dragomán György 
Fehér király című regényét is. Mint 

Kovács Réka szervező, a Studium – 
Prospero Alapítvány munkatársa a 
Székelyhonnak elmondta, arra biz-
tattak mindenkit, hogy Marosvá-
sárhelyhez kapcsolódó írást, verset, 
novellát, regényrészletet, helytörté-
neti tanulmányt olvasson fel. 

Január 22-én, a magyar kultúra 
napján délelőtt 11 és este 7 óra között 
ugyancsak felolvasómaratonra várja 
a marosvásárhelyieket a Teleki Téka. 
Ez alkalommal is a marosvásárhelyi-
ségen lesz a hangsúly: marosvásár-
helyi szerző művét vagy olyan írást 
lehet felolvasni, amelynek témája a 
városhoz kapcsolódik.

Egyhetes rendezvénysorozat

A román, illetve a magyar kultúra 
napja között egész hetes rendez-
vénysorozat teszi még teljesebbé a 
kultúra előtti tisztelgést. Január 16-
án, csütörtökön este 6 órától Dimitrie 
Sturdza herceg és Tánczos Barna 

szenátor részvételével a vadászati 
kultúráról tartanak román nyelvű 
előadást a Studium–Prospero Kul-
turális Központban (Forradalom ut-
ca 8. szám). Ugyanitt január 17-én, 
pénteken este 6-tól marosvásárhelyi 
illusztrátorok mutatkoznak be egy 
közös kiállítással. Január 20-án, 
hétfőn délután 5 órától Utazások a 
nagyvilágban címmel Veress Zsom-
bor segesvári gyógyszerész tart 
előadást a Studium Szakkönyvtár-
ban (Gh. Avramescu – volt Rigó utca 
11.sz ám), majd este 7-től Bernády
György mások tekintetében címmel
György Veress Imola néprajzkutató
értekezik a Studium–Prospero Kul-
turális Központban. Ugyanitt január
21-én, kedden este 7 órától Kálmán
Attila történész, a Marosvásárhely i
Örmény–Magyar Kulturális Egyesü-
let alelnöke Örménység és nemesség. 
Integráció és/vagy identitásvesztés?
címmel tart  előadást. Szintén január 
21-én, délután 5 órától a Kultúrpalota 
előcsarnokában Vargyas Ildikó kép-
zőművész Betyárballada című kiállí-
tása lesz megtekinthető. Aznap este
fél 8-tól a Marosvásárhelyi Nemzet i
Színház kistermében Kovács András
Ferenc költői estjén Lázáry René Sán-
dor kötetét mutatják be.

A magyar és a román kultúrát ünneplik
• Felolvasómaratonnal, kiállításokkal, könyvbemu-
tatóval, folyóirat-ismertetővel és színházi előadással
ünneplik Marosvásárhelyen a román, illetve a magyar
kultúra napját. Az egyhetes rendezvénysorozat január
15-én kezdődött, és 22-éig tart.

Érkezik a No Sugar második nagylemeze
Várhatóan már január végén kezünkbe vehetjük a gyergyószentmiklósi 
No Sugar együttes második nagylemezét. A hanghordozón található da-
lok közül már többet is ismer a közönség, de lesznek meglepetések. Idén 
lemezbemutató koncertekre készül a zenekar. „A lemez jelenleg gyártás 
alatt van, reméljük, hogy két hét múlva már kézzel fogható lesz. Utána 
nem titkolt szándékunk, hogy lemezbemutatót szeretnénk tartani, hogy 
ez akusztikus formában lesz, kisebb helyeken vagy nagyobb klubokban, 
még attól függ, hogyan tudjuk leszervezni” – árulta el érdeklődésünkre 
Bereczky Botond, a No Sugar gitárosa. Az új nagylemez címe Jégvirág, tíz 
dal és két bónusztrack – a Gyergyói Hoki Klubnak írt himnusz, valamint 
az egyik dal zongorás feldolgozása – található rajta. „Van, amit ismer-
nek már, hiszen a tavaly meg-megjelentettünk egy-egy dalt, de lesznek 
teljesen újak is, amit még nem hallott a közönség. A zenekar tavaly több 
fesztiválon részt vett, sok koncertjük volt nemcsak Erdélyben, hanem 
Magyarországon is. Idén is ezt a lendületet szeretnék folytatni. „Január 
20-án lesz egy televíziós felvételünk, amit az M2 Petőfi TV tűz majd mű-
sorára. Március 6-án pedig Budapesten lépünk fel. Egy zenekar életében
egyértelműen az a legfontosabb, hogy minél több koncert legyen. A 
lemez megjelenésével jól indul számunkra ez az év, és ezt a lendületet 
szeretnénk tovább vinni” – mondta Bereczky Botond, aki egyelőre még 
nem tudja, hogy az erdélyi közönség mikor hallhatja tőlük először az új 
nagylemez dalait élőben. (Barabás Orsolya)

Gyertek haza, ludaim – könyvbemutató
A magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvénysorozat részeként 
ma 17 órától a Gyertek haza, ludaim című udvarhelyszéki gyermekjá-
ték-gyűjteményt mutatják be a székelyudvarhelyi Művelődési Ház kon-
certtermében. A könyv a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
kiadványaként jelent meg, korábban Csípős túrót vegyenek! címmel adtak 
ki hasonlót. A kötetet a szerkesztő, P. Buzogány Árpád mutatja be.
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