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Átszerveznék a forgalmat
Tervek a székelyudvarhelyi útkereszteződések rendbetételére
• Új utcát építtet
idén Székelyudvar-
hely Polgármesteri
Hivatala a Lakatosok
utcával párhuzamo-
san, ezzel rendezve a
Bethlenfalvi úttal való
kereszteződést, ahol
második lépésként
körforgalmat alakíta-
nának ki. Mindemel-
lett az Orbán Balázs
és a Nicolae Bălcescu
utca kereszteződését
is korszerűsítenék.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

A z egyik legnehezebben 
használható útkeresztező-
dés a Lakatosok, a Nicolae 

Bălcescu és a Bethlenfalvi út talál-
kozásánál van, amelynek szabá-
lyozásával rengeteget küzdöttek az 
elmúlt időszakban – fejtette ki teg-
nap sajtótájékoztatón Jakab Attila 

városmenedzser. Mint mond-
ta, már 2014-ben készültek 
tervek egy körforgalom meg-
valósítására, ám a projekt 
kivitelezése előtt területeket 
kellett vásárolni, hogy a 
Lakatosok utcával párhuza-
mosan új utat építhessenek, 

amely egyenesen a kereszte-
ződésbe csatlakozik. Éppen ezért 
két részre osztották a projektet, az 
új utca megépítését pedig már idén 
elkezdik, ha az önkormányzati kép-
viselő-testület jóváhagyja az idei 
költségvetés-tervezetet, amelyben 

600 ezer lejt különítettek el a kivi-
telezésre. A körforgalom csak a ké-
sőbbiekben valósulhat meg, hiszen 
ahhoz egyebek mellett meg kell erő-
síteni a közeli hidat, és egy magas-
feszültségű huzalokat tartó villany-
póznát is el kell költöztetni. Addig 
okos jelzőlámpák fogják irányítani 
a korszerűsített kereszteződést is, 
ahol a jobbra fordulás lehetőségét 
folyamatosan biztosítani szeretnék.

Parkot is szeretnének

Érdekes látványtervek készültek az 
Orbán Balázs, a Wesselényi Miklós 
és a Nicolae Bălcescu utca keresz-
teződésének rendezésére. Az el-
képzelés szerint az utóbbi utcában 
zöldövezettel ellátott járdaszigetet 
alakítanak ki ott, ahol jelenleg az út 
van, az új nyomvonal pedig ívesen 
vezet majd be a kereszteződésbe, 
ahol egy kisebb körforgalom lesz. Így 
szeretnék megkönnyíteni a teherau-

tók közlekedését. A Nicolae Bălcescu 
út járdaszigettel szembeni részén 
– ahol területet vásárolt a hivatal –
egy kisebb „pihenő” parkot alakíta-
nának ki. Jakab Attila hangsúlyozta, 
jelenleg készülnek a projekt műszaki 
tervei, de egyelőre nem tudni, mikor
valósítják meg, ehhez ugyanis külső
forrásokra is pályázna a hivatal.

Lehetetlen helyzet

Szabó Sámuel, a hivatal beruházá-
si osztályának vezetője rámutatott, 
hiába csak 33 ezren laknak a város-
ban, több mint százezres lélekszámú 
vonzásköre van a településnek, így a 
helyieknél lényegesen többen közle-
kednek az utakon. Tovább javítaná 
ugyanakkor a helyzetet egy elkerülő 
út megépítése, amelynek megvaló-
sítására már készült előtanulmány. 
Ennek érdekében Székelyudvarhely 
adminisztratív területén kijelöltek 
egy nyomvonalat, amely 273 tulajdo-

nos területén vezet át. A szükséges 
részeket kisajátítással venné át a 
hivatal, természetesen egy közjegy-
ző által megállapított kártérítés el-
lenében. Gálfi  Árpád polgármester 
közölte, többször egyeztetett a szál-
lítási minisztérium munkatársaival 
a megvalósítás érdekében, ám kide-
rült, hogy hasonló projekt nem sze-
repel a központilag elkészített köz-
lekedésfejlesztési tervekben. Ez azt 
jelenti, hogy más külső forrásokat 
kell bevonni a kivitelezés érdekében, 
esetleg kormánypénzekért pályáz-
hatnának. Európai uniós forrásokért 
nem folyamodhatnak a jelenlegi cik-
lusban. A korábbi számítások szerint 
90 millió lejbe kerülne a projekt, ám 
a számításokat aktualizálni kell.

Egyelőre csak látványterv van 
az Orbán Balázs, a Wesselényi 
Miklós és a Nicolae Bălcescu utca 
kereszteződésének rendezésére
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Mostantól ott működik a járóbe-
teg-rendelés, illetve az egy nap-

ra beutalt betegeket is ott fogadják. A 
fekvőbetegeket valószínűleg a hónap 
végéig költöztetik át az ideiglenes 
helyre. Ugyanakkor már az új helyen 
vannak az orvosi felszerelések és esz-
közök, kivéve a sugárterápiás gépet, 
amelyet nem lehet a helyéről elmozdí-
tani. Az 1848. út 24. szám alatt műkö-
dő koraszülött osztályt már korábban 

elköltöztették, az épületet tatarozták, 
az onkológiai kezelésekhez módosí-
tották – tájékoztatott Lukács Katalin, 
a Maros megyei önkormányzat szóvi-
vője. Elmondta továbbá, hogy amint 
befejeződik a költözés és a fekvőbe-
tegek is az új helyen lesznek, hozzá-
látnak a teljes épület külső-belső fel-
újításához. Mint arról már írtunk, a 
Maros Megyei Sürgősségi Kórház – 16 
épületével, 24 részlegével, 1984 ágyá-
val és 1793 alkal mazottjával – a Ma ros 
megyei önkor mányzat által működte-
tett tizennyolc intézmény közül a leg-
nagyobb, ezért a tavalyi költségvetés 

szétosztásakor is nagyobb fi gyelmet 
kapott. Az egyik legfontosabb beru-
házás az onkológiai klinika udvarán 

lévő sugárterápiás bunker megépítése 
volt, amely múlt év végére elkészült, 
idén a sugárterápiás gép megvásár-

lása és beszerelése, beüzemelése, 
valamint a személyzet felkészítése 
következik. Ovidiu Gârbovan igazga-
tó kihangsúlyozta, a legújabb 
típusú sugárterápiás készü-
lék, illetve a már meglévő ál-
tal gyorsabbá válik a kezelé-
sek folyamata, ugyanakkor 
csökkennek a várólisták. 
Ami a felújítást és korszerűsí-
tést illeti, a régi és az új épületet folyo-
sóval kötik össze, felvonót szerelnek, 
kicserélik a vízvezetékeket, a fűtés-
rendszert, a vizesblokkok berendezé-
sét, és korszerűsítik a kórtermeket.

Elköltöztették a kórház onkológiai osztályát
• A Maros Megyei Sürgősségi Kórház onkológiai
osztályát részben átköltöztették a Kövesdombra, a volt
koraszülött osztály épületébe, amelyet előzőleg átalakí-
tottak erre a célra.

Ideiglenesen itt kezelik az onkológiai 
osztály betegeit
◂ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Kamaraest 
a Csíki Moziban
Két marosvásárhelyi szárma-
zású, külföldön élő előadó, 
Székely Attila zongoraművész és 
Szerekován János operaénekes 
tart rendkívüli kamaraestet ma 
18 órától Csíkszeredában, a 
Csíki Moziban. Műsoron Schu-
mann, Liszt és Schubert művei.

Fazakas Barna 
kiállítása
Ma 17 órától Csíkszeredában, 
a Székelyföld Galériában 
Fazakas Barna csíkszeredai 
képzőművész 40x40 című 
kiállítását nyitja meg Túros 
Eszter művészettörténész. A 
tárlat április 6-ig látogatható., 
naponta 8 és 16 óra között.

Szerethető 
bestsellerek
Február 7-én, pénteken 19 órá-
tól a marosvásárhelyi Piaf-café-
ban az Olvasóklub szervezésé-
ben a népszerű olvasmányokról 
beszélgetnek a résztvevők. 
Ahogy az esemény szervezői ír-
ják, sokszor találkozunk azzal, 
hogy ha egy könyv bestselleré 
lép elő, már kevésbé válik von-
zóvá egy bizonyos olvasókör 
számára. A rendezvényen ezek 
a könyvek kapják a főszerepet. 
A szervezők mindenkit várnak, 
aki szeret olvasni. Arra kérik a 
résztvevőket, hogy aki teheti 
vigyen magával egy olyan szá-
mára kedves könyvet, amelyre 
illik a fenti leírás.
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