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Egymást hibáztató vezetők
Vita a Gyergyószéken áthaladó közlekedésről

GERGELY IMRE

Tíz hónap késéssel, a gyergyó-
csomafalviak által júniusban 
benyújtott petíció nyomán vizs-

gálták meg a megyei önkormányzat 
jogászai azt, hogy miként történt múlt 
év szeptemberében a Gyergyószéken 
áthaladó teherforgalom átirányítása a 
126-os számú megyei útra, amely Cso-
mafalván is áthalad. 

Mint ismert, az elterelést a Gyer-
gyószentmiklóson zajló útfelújítá-
sok tették szükségessé. Az ügyben 
online fórumot szerveztek, ahol 
Márton László Szilárd csomafalvi 
polgármester elmondta, 637 hely-
béli lakos írta alá azt a levelet, 
amelyben az áthaladó forgalom 
által okozott veszélyeket és károkat 
sorolják fel, megoldást várva, vagy-
is azt, hogy a nehézgépjárművek it-
teni közlekedése megszűnjön vagy 
legalább csökkenjen.

Tíz hónap múlva szembesült

Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
arról tájékoztatta az online fórum 
részvevőit, hogy a megyei tanács 
jogászai most, júliusban úgy ítélték 
meg, a forgalom átirányításáról szó-
ló 2019/798-as számú és 2019/854-es 
polgármesteri rendeletek törvény-
telenek, ezért július 7-én előzetes 
panaszt nyújtottak be a Gyergyó-
szentmiklósi Polgármesteri Hiva-
talhoz, kérve a rendeletek visszavo-

nását. Azt a problémát állapították 
meg, hogy a forgalom eltereléséhez 
nem polgármesteri rendeletre, ha-
nem tanácsi határozatra lett volna 
szükséges. Valamint: „a forgalom 
elterelésére vonatkozó dokumentá-
ciónak tartalmaznia kell az út ad-
minisztrátorának beleegyezését a 
forgalomelterelésre vonatkozóan, ez 
nem történt meg az intézkedést meg-
előzően”. Tehát a megyei úttal kap-
csolatosan a megyei önkormányzat 
jóváhagyása is kellett volna. „Ilyen 
rendelet egy községben is több szü-
letik, a megyei tanácsnál pedig több 
tízezret adnak ki évente.  Ahhoz, 
hogy követhessék, hogy a Gyergyó-
szentmiklósi Polgármesteri Hivatal 
milyen aktákat ad ki, több száz em-
ber kellene” – ezt a furcsa, nyakate-
kert választ adta Borboly Csaba arra 
a felvetésre, hogy ezt eddig miért 
nem vették észre a megyei tanács-
nál, illetve miért csak most ébredtek 
rá, hogy a 10 hónapja hozott döntés 
nem volt jogszerű.

Megyei javaslat: kérjenek 
kártérítést

Borboly tájékoztatásában kiemelte, 
hogy Gyergyószentmiklós vezetősé-
gének a számára elküldött panasztól 
számítva 30 napon belül kell vála-
szolnia, és erre két lehetősége van: a 
polgármester visszavonja a törvényte-
len rendeleteket, vagy nem tesz eleget 
a megye kérésének. Utóbbi esetében 
a megyei tanács a Hargita Megyei 
Törvényszéktől fogja kérni az emlí-

tett akták semmissé nyilvánítását. Az 
online fórumon szót kaptak a megye 
illetékesei is. Elhangzott,  hogy a ne-
hézgépjármű-forgalom miatt kátyúk 
keletkeztek, néhol megsüllyedt az 
úttest, és a 200 ezer lejre becsült kár 
miatt Gyergyószentmiklóstól követel-
nek majd kártérítést. Egyébként erre 
buzdították azokat a csomafalviakat 
is, akik azt panaszolták, hogy házaik-
ban kár keletkezett a forgalom miatt.

A forgalom felét 
visszavezetnék a városba

A megyei illetékesek közölték, 
hogy kidolgoztak egy lehetséges 
tervet arra, miként lehet csökkente-
ni a Gyergyócsomafalván áthaladó 
teherforgalmat. Erre szerintük az 
volna a megoldás, ha a Maroshévíz 
felől Csíkszeredába tartó teherau-
tók Gyergyószentmiklóst a Bălces-
cu utcán szelnék át, a város főterén 
és a Gábor Áron utcán haladva. Az 
északi irányba közlekedők tovább-
ra is a Gyergyóújfalu–Gyergyócso-
mafalva–Gyergyóalfalu–Gyergyó-
szárhegy útvonalon közelednének. 
Márton László Szilárd polgármester 
szerint ez azért lenne jó, mert a Bor-
székről dél felé, megrakottan köz-
lekedő kamionok így elkerülnék a 
községet, azaz a gyergyószentmik-
lósi utakat érintenék. 

Polgármester: nagyon érdekes

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere nagyon érdekesnek 

tartja, hogy a megyei önkormányzat-
nál 10 hónap késéssel veszik észre, 
hogy a forgalom elterelésével valami 
nincs rendben. Már csak azért is érde-
kes, mert a nyilvánosság előtt éppen 
ők, tehát a megyei tanács illetékesei 
ismertették tavaly nyáron, hogy az 
útfelújítás idejére megyei út lesz a 
terelőútvonal – tette hozzá megke-
resésünkre reagálva. „Megértem a 
csomafalvi embereket, akik most 
azt kell megtapasztalják, amit évti-
zedeken át a gyergyószentmiklósiak 
kellett megéljenek, sőt őket még in-
kább érintette, hiszen az út a házaik 
előtt nagyon rossz állapotban volt. 
A mostani helyzet is igazolja, hogy 
mennyire fontos ez az útszakasz az 
egész Gyergyói-medencének” – fo-
galmazott. A polgármester elmondta, 
felmérték, volna-e Gyergyószentmik-
lóson olyan alternatív útvonal, amely 
a teherforgalmat elbírná, és egy 
most készült szakvélemény 
kimondja, hogy a város többi 
aszfaltozott útja nem alkal-
mas erre. Az pedig semmi-
képpen nem lehet opció, hogy 
a kisebb utcákba, kövezett, 
aszfaltburkolattal nem ren-
delkező utakra vezessék a te-
herautókat. „A megyei önkormányzat 
a jelek szerint közvetítőként akar fel-
lépni a települések közt, amikor iga-
zából az ő kezében van a megoldás. Ő 
kell jóváhagyja azt, hogy az általa ad-
minisztrált úton haladjon a teherfor-
galom, amíg Gyergyószentmiklóson 
elkészül az út újjáépítése” – mutatott 
rá Nagy Zoltán. Amennyiben a megye 
nem hagyja jóvá ezt a megoldást, ak-
kor Gyergyószentmiklós kénytelen 
lesz az országos útügyhöz fordulni 
és kérelmezni, hogy az országútra 
irányítsák a nehéz járműveket. Ez 
azt jelentené, hogy Csíkszeredából 
Székelyudvarhelyen és a Bucsinon át 
lehetne eljutni kamionnal Gyergyó-
szárhegyre. Ezt senki nem akarhatja 
– szögezte le a polgármester.

• Tíz hónappal a teherforgalom elterelése után ébredt rá Hargita Megye Ta-
nácsa, hogy nem volt teljesen jogszerű a teherautók átirányítása Gyergyó-
szentmiklósról a 126-os számú megyei besorolású útra. A Borboly Csaba 
megyeitanács- elnök részvételével tartott gyergyócsomafalvi online falugyűlé-
sen elhangzott, hogy bírósági úton fogják rábírni a várost a forgalom elterelésé-
ről szóló rendelet visszavonására. Gyergyószentmiklós polgármestere számára 
nagyon furcsa a megyeitanács-elnök magyarázata.

Új rendőrautók

Tizenöt új rendőrautót kapott 
csütörtökön a Maros megyei 
rendőrség. A járműveket a 
közrendészek, valamint a 
közlekedési rendőrök fogják 
használni, városon és vidéken 
egyaránt. Egy tavalyi országos 
felmérés szerint Romániában a 
rendőrség által használt autók 
több mint fele már nem biz-
tonságos, le kellene cserélni. 
A Libertatea országos napilap 
szerint többek között a Maros 
megyei rendőrség is használ 
még egy 4×4-es Aro terepjárót, 
amit a 80-as években gyártot-
tak. Emanuela Fărcaș megyei 
rendőrségi szóvivő most arról 
számolt be, hogy csütörtökön 
tizenöt autóval gyarapodott 
a rendőrség gépkocsiparkja. 
Az új gépkocsikból kettőt a 
megyei közlekedésrendészet 
fog használni, egyet a szállí-
tásügyi osztály, a többit pedig 
szétosztják a városi és vidéki 
rendőrőrsöknek. A járművek 
hang- és fényjelzéssel vannak 
ellátva. A Maros megyei rend-
őrség legutóbb 2018-ban ka-
pott tizenhárom rendőrautót.

Elmarad a fesztivál

Idén nem rendezik meg a Nyá-
rádmente Fesztivált. Miután a 
szervezők egyeztettek a Maros 
Megyei Egészségügyi Igazga-
tósággal, a halasztás mellett 
döntöttek. „Hosszú évek óta 
ez lesz az első nyár, amikor 
augusztus elsején nem lesz 
ünnep Nyárádszeredában” – 
olvasható a Nyárádmente Kis-
térségi Társulás Facebook-ol-
dalán közzétett bejegyzésben, 
amely szerint néhány hete a 
szervezőcsapat még gondol-
kodott egy visszafogottabb 
esemény létrehozásában. De 
mivel a járvány alakulása nem 
kedvez a tömegrendezvények-
nek, még szerényebb formá-
ban sem ajánlott fesztivált 
szervezni. A hírt a Székelyhon 
érdeklődésére Somodi Szilárd 
is megerősítette, aki szerve-
zőként elmondta, a koronaví-
rus-járvány alakulása miatt, 
az egészségügyi igazgatóság 
szakembereivel egyeztetve 
azt a döntést hozták, hogy 
2020-ban nem tartják meg a 
rendezvényt.
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