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Elkészült Nagyvárad belső kör-
gyűrűje, mely a Kolozsvár felől 
Szatmárnémeti felé tartóknak 
biztosít az eddiginél jóval gyor-
sabb közlekedési alternatívát. 
Az autópálya elkészültével a ro-
mán–magyar határ is könnyen 
elérhető lesz általa.

 » PAP MELINDA

V asárnap vehették használatba 
a gépkocsivezetők Nagyvárad 
belső körgyűrűjét, mely a Ko-

lozsvárról Szatmárnémetibe tartók-
nak biztosít alternatívát, lehetővé 
téve, hogy elkerüljék a belvárost. A 
bihari megyeszékhely új körgyűrűje 
gyakorlatilag megfelezi az utazási 
időt – közölte a Krónikával Zatykó 
Gyula polgármesteri tanácsos, aki 
elmondása szerint tegnap maga 
is kipróbálta az új útvonalat. Mint 
magyarázta, az új terelőút gyakor-
latilag a korábbi, vasútállomás mö-
gött vezető gyorsforgalmi útnak a 
meghosszabbítása, a már meglévő 
három kilométerhez újabb két kilo-
méteres szakasz adódott hozzá. Így 
a váradvelencei Dragoș Vodă utcát (a 
Kolozsvárról bevezető út) köti össze 
a Nagyváradról Szatmárnémeti felé 
kivezető Suișului utcával.

Egyenesen előre
A Kolozsvár felől érkezők a vá-
rosba bevezető útról hajthatnak 
fel rá a vasúti híd után követke-
ző, pár éve épült új közúti hídnál 
– nem kell elmenni a Dacia hídig 

–, és gyakorlatilag egyenesen ki-
vezet Szatmárnémeti irányába. A 
terelőút a vasúti sínek mentén, 
a vasállomás háta mögött halad, 
majd egy ipari telep mentén vezet 
ki a városból egy közel 250 méter 
hosszú viadukton keresztül, és 
a korábbi Real, jelenleg Remark 
nagyáruháznál ér ki a Szatmár-
németibe vezető országútra. Mi-
vel elsőbbséget élvez, és ki is van 
táblázva, könnyű eligazodni rajta 
– biztosított Zatykó Gyula, az át-

utazóknak gyakorlatilag folyama-
tosan egyenesen kell haladni.

Jó alternatíva
„Innentől fogva a Kolozsvár felől 
jövőknek van egy belső alternatí-
vájuk, egy nagyon jó alternatíva, 
hiszen kikerülik az egész belvá-
rost” – hangsúlyozta Zatykó Gyula. 
Az Erdély Magyar Néppárt (EMNP) 
alelnöke szerint a belső körgyűrű 
az első lépés afelé, hogy Biharpüs-
pökit felszabadítsák az itt áthaladó 

SZATMÁRNÉMETI, KÉSŐBB PEDIG A HATÁR FELÉ IS ALTERNATÍVÁT BIZTOSÍT AZ ÚJ ÚTVONAL A KOLOZSVÁR FELŐL ÉRKEZŐKNEK

Újabb körgyűrűje lett Nagyváradnak

Jó irány. Az új terelőút a vasútállomás mögött vezető gyorsforgalmi meghosszabbítása
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iszonyatos forgalom alól. Azért 
első, mivel a vasárnap átadott bel-
ső körgyűrűt csak kisautók hasz-
nálhatják, a teherforgalom számá-
ra a következő években születik 
meg a megoldás.

Bár a belső körgyűrű egyelőre 
a Kolozsvárról Szatmárnémetibe 
tartó forgalmat tereli el Nagyvá-
rad belvárosából, amint elkészül 
az autópálya, a román–magyar 
határ irányába is lehet majd köz-
lekedni rajta, magyarázta Zatykó 
Gyula. Az észak-erdélyi autópálya 
határ közeli szakaszára – melynek 
elkészültét idén nyárra ígérték – 
ugyanis Bihar község Szatmárné-
meti felőli végében lehet majd le- 
és felhajtani, a most átadott belső 
körgyűrű pedig gyakorlatilag oda-
vezeti az autósokat, Bihar község 
előtt három kilométerrel visz ki a 
szatmári útra.

Florin Birta alpolgármester a 
belső körgyűrű átadása kapcsán 
tartott sajtótájékoztatón közölte, 
hogy a 28 millió lejes beruházást 
a városi költségvetésből fi nanszí-
rozták, a munkálatokat a S.C. Dru-
muri Orășenești, S.C MBS Group 
S.R.L és S.C Abed Nego Com S.R.L. 
cégek alkotta konzorcium végezte, 
mely 2018 júliusában fogott neki a 
munkának. A gyorsforgalmi út két 
oldalán járdák is vannak, illetve 
egy dupla menetirányú biciklisáv 
is tartozik hozzá, és egész hosszá-
ban ki van világítva. A munkálat 
komplexitását az adta, hogy egy 
közel 250 méter hosszú, legmaga-
sabb pontján húsz méter magas 
viadukt is van rajta.

 » Bár a belső 
körgyűrű egyelőre 
a Kolozsvárról 
Szatmárnémetibe 
tartó forgalmat 
tereli el Nagyvá-
rad belvárosából, 
amint elkészül 
az autópálya, a 
román–magyar 
határ irányába is 
lehet majd közle-
kedni rajta.

 » ISZLAI KATALIN

Tusnádfürdőhöz hasonlóan lassan 
Csíkszeredában is mindennapos-

sá válnak a medvére fi gyelmeztető 
Ro-Alert üzenetek. Csütörtök óta 
mindennap felbukkant a városban 
vagy környékén valószínűleg ugyan-
az a medve: először a Suta-tó köze-
lében, majd a Szentlélek utcában 
lévő tejgyárnál, a kórház udvarán és 
a zsögödi Natúr lakópark közelében 
látták, vasárnap éjszaka pedig már 
lakóházak közelébe merészkedett 
Csobotfalván. Az erre vonatkozó 
Ro-Alert riasztás szerint a Csobot-
falva utcában jelent meg a nagyvad, 
a helyszínre érve viszont kiderült, 
hogy valójában a Nyírfa utcában lát-
ták, illetve a közeli Malom utcában is 
járt. Utóbbi helyszínen behatolt egy 
udvarra, majd kitörte a deszkakerítés 
egyik lécét, ezt hétfőn meg is javítot-
ták. Az aggódó környékbeliek szerint 
olyan gyakran bukkan fel medve a 
környéken, hogy már nem is külde-
nek minden esetben ezzel kapcsola-
tos riasztást a lakosságnak.

Azt egyelőre nem tudni, hogy 
ugyanazt a medvét látták-e az ösz-
szes helyszínen, vagy több példány 
is garázdálkodik a város környékén 
– tudtuk meg Hadnagy Leheltől, a 
területileg illetékes Szilos Vadász-

társaság vezetőjétől. Mint mondta, 
folyamatban van a medve követése, 
a gond az, hogy egyelőre csak szó-
beli fi gyelmeztetéseket kaptak, hi-
vatalos panaszt senki sem nyújtott 
be. Ennek hiányában viszont nem 
tudnak lépni, mivel a környezetvé-
delmi minisztérium csak jelentések-
kel alátámasztott, jól megindokolt 
esetekben hagyja jóvá az áthelyezési 
vagy kilövési kéréseket, bizonyíté-
kok hiányában pedig biztosan elu-
tasítják azokat. Ezért Hadnagy arra 
kérte a lakosságot, hogy ha medvét 
észlelnek, vagy netán kár is kelet-
kezik, azonnal tegyenek panaszt az 
önkormányzatnál, mivel a vadász-
társaság csak ezek felhasználásával 
tudja rendezni a problémát. Hozzá-
tette: amint rendelkezésünkre állnak 
ezek a dokumentumok, kérni fogják 
a városba bejáró medve kilövését. Az 
áthelyezést azért nem tartja eredmé-
nyes megoldásnak, mert a tapaszta-
latok szerint a nagyvad sok esetben 
visszatér, vagy az új helyszínen okoz 
problémákat.

Egyébként a Hargita megyei csen-
dőrség tájékoztatása szerint hétvé-
gén kilenc hívás futott be a 112-es 
segélyhívó számra medveügyben: 
Csíkszeredában, Tusnádfürdőn, Ma-
rosfőn és Csobotfalván is nagyvadat 
láttak. A katasztrófavédelmi felügye-

lőség minden esetben fi gyelmeztette 
a lakosságot a medvék jelenlétére a 
Ro-Alert rendszeren keresztül. A Har-
gita megyei csendőrök felszólítják a 
lakosságot, hogy kerüljék azokat a 
helyeket, ahol medvéket jeleztek. „A 
lakosságnak meg kell értenie, hogy 
a Ro-Alert rendszeren keresztül kül-

dött fi gyelmeztetések célja nem az, 
hogy minél nagyobb számban össze-
gyűljenek a jelzett helyen, és ezzel 
életüket veszélyeztessék, illetve aka-
dályozzák az illetékes erőket az állat 
eltávolítására tett erőfeszítéseikben” 
– nyomatékosította a csendőrség saj-
tóirodája.

Otthonosan mozog a medve Csíkszeredában, panaszokat várnak
 » A vadásztár-

saság egyelőre 
csak szóbeli 
fi gyelmezteté-
seket kapott, 
hivatalos pa-
naszt senki sem 
nyújtott be.

Jön-megy. Csütörtök óta mindennap felbukkan a medve Csíkszeredában vagy környékén




