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Mérik az elkerülő út süllyedését
Nyáron következhet az új csíkszeredai elkerülő út aszfaltozása
• A tavaly november 
végén a forgalom 
előtt megnyitott, 
jelenleg makadámút-
ként használható új 
csíkszeredai elkerülő 
utat várhatóan nyá-
ron aszfaltozzák le. 
Addig viszont sta-
bilizálódnia kell az 
út szintjének, amely 
még süllyed.

KOVÁCS ATTILA

A vasútvonal menti mocsaras 
terület tulajdonságai, és a 
még nagyobb költségeket 

jelentő talajcsere mellőzése miatt 
készült különleges alapozással, 
több réteg geotextília és georács 
beépítésével az észak-déli irányú 
elkerülő út, amelyen tavaly de-

cember óta nehézgépjár-
mű-forgalom is közlekedik. 
A tervezői előírásokban az 
is szerepelt, hogy az első 
időszakban makadámút-

ként kell kipróbálni az út-
test teherbírását, amely a környe-
zeti adottságok miatt süllyedhet. 
Ez így is történt, csak a bevezető 
szakaszokra került aszfalt, az el-
kerülő út nagyobbik részén pedig 
forgalom és az időjárás alakítja 
egyelőre az út szintjét, amelyet 
rendszeresen tört kővel, kavi-
csozással állítanak helyre. Mint 

Szőke Domokos alpolgármestertől 
megtudtuk, ilyen beavatkozások 
már a kivitelezés időszakában is 
történtek, mert már akkor is he-
lyezkedett az úttest.

Rendszeres mérések

A munkálat tavalyi átvételekor több 
ponton megmérték az út szintjét, és 
ezeket a méréseket most is rend-

szeresen elvégzik – ezek alapján 
lehet követni az úttest mozgását. 
Szőke szerint a mérések tavaszig 
folytatódnak, és akkor derül majd 
ki, hogy a süllyedés mennyire las-

sult le, ha a számok nem csökkenő 
tendenciát mutatnak, akkor kis-
sé többet kell várni arra, hogy az 
aszfaltozás megtörténjen. ,,Amint 
stabilizálódott az út, lehet majd 
aszfaltozni. Várhatóan ez júni-
us-júliusban történik meg, de a 
mérések eredményei fogják alátá-
masztani. A tervező és a műszaki 
ellenőr ennek függvényében adja 
beleegyezését az aszfaltozáshoz” 
– foglalta össze az alpolgármester.

Fontos útvonal

Az aszfaltozás elvégzésére kiírták 
a közbeszerzési eljárást, két cég-
től is érkezett árajánlat, így ezek 
kiértékelése után várhatóan feb-
ruárban szerződést is írnak alá. A 
munkálat becsült értéke a kiírás 
szerint 4,6 millió lej. Az 1,2 kilomé-
teres hosszúságú útszakaszon je-
lenleg 40, illetve 20 kilométeres se-
bességhatár van érvényben, és az 
aszfaltozás mellett a körforgalmat 
is véglegesíteni kell még. Jelenleg 
az elkerülő úton kell haladniuk 
azoknak a 3,5 tonnánál nagyobb 
súlyú gépjárműveknek, amelyek 
korábban a vasúti felüljáró hidat 
használták, ott ugyanis súlykorlá-
tozást vezettek be. A híd tervezett 
újjáépítése idején pedig a nyugati 
irányból a városba érkező, illetve 
arra távozó autók csak ezen az út-
vonalon közlekedhetnek majd.

Most még makadámúton lehet közlekedni, 
nyáron várható az aszfaltozás

◂   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

H A J N A L  C S I L L A

A néphagyomány szerint ha ezen 
a napon kijön a medve a bar-

langjából és meglátja saját árnyé-
kát, akkor hosszú lesz még a tél, ha 
nem látja meg, akkor rövidesen itt 

a tavasz. Marosvásárhelyen 
már hagyománynak szá-
mít, hogy az állatkert nyolc 
medvéje köré is szerveznek 
ezen a napon egy „időjá-
rásjóslatot”, amelyre idén 

mintegy harmincöt-negyven 
gyerek és szüleik voltak kíváncsiak. 
A rendezvény alatt a majomházban 
mézet lehetett kóstolni, majd kien-

gedték a kárpáti barnamedvéket az 
elkerített udvarukra. A majomház és 
a medvék otthona között a gyerekek 
a nagy testű időjóssal kapcsolatos 
kérdéseket is találtak a kerítésekre 
akasztva, de útba esett az elefánt-
ház is. Emellett az állatkertbe láto-
gatók megnézhették többek között 
a zsiráfot, az amerikai bölényeket, 
a gímszarvasokat és a dingót is, sőt 
még egy „kiszabadult” kis pónit is 
megsimogathattak.

Nem látták az árnyékukat

Egy közös csoportkép után, pontban 
délkor pedig a gondozók kiengedték 
a medvéket. Bár előtte végig esett az 
eső, az időjóslás idejére elállt. Hal-

mágyi Ildikó, az állatkert szóvivője 
elmondta, „hivatalosan” ezt az idő-
pontot veszik fi gyelembe az időjóslás 
szempontjából, ezért nem számít, ha 
előtte vagy utána esik az eső. Pár má-
sodpercre azért lehetett látni a napot, 
bár mivel fátyolos volt az égbolt, nem 
vetett árnyékot a medvének.

Kokó jött ki elsőként

Elsőként Kokó jött ki a „barlangjá-
ból”, a legidősebb nőstény medve, 
amely már több bocsnak életet adott 
az elmúlt években, például Vackor-
nak, aki barnamedve létére olyan 
hatalmasra nőtt, hogy sokan grizzli-
nek nézték. A felnőtt egyedeket nem 
érdekelték az udvarukon felakasz-

tott, száraz medveeledelt tartalma-
zó papírdobozok, amelyekre napot, 
felhőt, illetve havat rajzoltak a gon-
dozók. Annál jobban örültek nekik a 
bocsok, Ursula volt az első, aki neki-
állt játszani velük.

A napot ábrázoló doboznak esett 
neki elsőként, amit jelzésértékűnek 
vettek a látogatók: úgy vélték, ez nem 
jelenthet mást, mint hogy hamaro-

san itt a tavasz. Az időjárásjóslatra 
kilátogatott gyerekközönség egyön-
tetűen eldöntötte: a medvék nem lát-
ták meg az árnyékukat február máso-
dikán, ami azt jelenti, hogy már csak 
kevés van hátra a télből.

A nagy testű időjós szerint közeleg a tavasz
• Kokó, a rangidős nőstény medve jött ki elsőként „barlangjából” február másodi-
kán, és a látogatók úgy döntöttek, hogy a fátyolos napsütés ellenére a medve nem 
látta meg az árnyékát. Ez azt jelenti, hamarosan itt a tavasz, legalábbis a néphagyo-
mány szerint. A marosvásárhelyi állatkertben idén is megszervezték az „időjóslást” a 
nyolc medve segítségével.

Nem vetett árnyékot nekik a nap, 
közeleg a tavasz
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