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Nincs út kamionok számára
Nagy Zoltán: nem kivitelezhető a forgalom visszaterelése

GERGELY IMRE

Nagy Zoltán sajtótájékoztatón 
mutatta be azt a 2019. szep-
tember 23-án küldött átiratot, 

amelyben a Hargita megyei önkor-
mányzatot a városban kezdett útjaví-
tásról és a szükséges útlezárásról tá-
jékoztatták. Ismertette azt is, hogy 
Hargita Megye Tanácsa tette közzé 
szeptember 25-én a teherforgalom új 
útvonalát, amelyen ma is haladnak 
a nehézgépjárművek. A polgármester 
hozzátette azt is, hogy előzőleg egyez-
tettek a megyei önkormányzattal, 
tájékoztatták az útügyi hatóságokat, 
városi és megyei közlekedési rend-
őrséget is, és ezek beleegyezésüket 
is adták a forgalom átirányítására 
Gyergyószárhegyről Csomafalván át 
Tekerőpatakig.

A városon belül sincs 
alternatíva

„Nem engedhetem meg, hogy mellék-
utcákba, kövezett, aszfaltburkolattal 
nem rendelkező utakra vezessék a 
teherautókat, olyan útkereszteződé-
sekbe, ahol nem is tudnak bizton-
ságosan kanyarodni” – szögezte le 
Gyergyószentmiklós polgármestere. 
Az aszfaltozott utak két ok miatt sem 
jöhetnek szóba. Az egyik, hogy így a 

forgalmat a városközponton kellene 
átvezetni, műemlékzónában. Ez már 
azért sem elfogadható, mert erkölcsi 
kötelesség az épített örökséget a for-
galom veszélyeitől megvédeni. Mel-
lesleg a főtér be- és kijárata is túl szűk 
a nagyobb járművek számára, néha 
turistabuszok is elakadnak itt – muta-
tott rá az elöljáró. De ha nem lenne ez 
a szempont, akkor is lehetetlen ennek 
az útvonalnak a megnyitása a teher-
forgalom előtt: egy frissen készült 
szakértői tanulmány kimutatta, hogy 
a Gábor Áron utcai Békény-híd nem 
bírná el a terhelést. Sőt már a jelenlegi 

közlekedés biztonságának érdekében 
is sebességkorlátozást kell itt beve-
zetni, a híd megerősítésre szorul, és a 
gyalogosok átkelőjét is újra kell építe-
ni. Nagy Zoltán megjegyezte, hogy a 
megyei önkormányzat illetékesei nem 
is egyeztettek vele az általuk javasolt 
tervről, miszerint a teherforgalom fele 
a városközponton haladjon át.

A megoldás egyszerű

A teherforgalom által most használt 
út a megyei tanács adminisztrálá-
sában van. Amennyiben Borboly 

Csaba, a megyei tanács elnöke úgy 
látja, hogy a forgalom odairányítása 
azért nem jogszerű, mert hiányzik a 
megyei jóváhagyás, akkor egyszerű 
a megoldás: hagyja jóvá most – szö-
gezte le Nagy Zoltán. Hozzátette, mi-
vel a városon át nem haladhatnak a 
teherautók, nincs más elfogadható 
alternatíva. A megyei önkormányzat 
által kilátásba helyezett kártéríté-
si igény (amire a csomafalviakat is 
biztatták) egyszerű kampányfogás 
– állapította meg a polgármester. 
Meglátása szerint igen nehéz volna 
bizonyítani, hogy az út vagy a házak 
károsodása valóban a forgalomel-
terelés miatt történt, és azt, hogy 
milyen arányban felelősek ezekért 
a várost most elkerülő, Borszékről 
Csíkszereda felé tartó kamionok, és 

mennyiben azok, amelyek a gyer-
gyóújfalvi bányából hordják a követ 
Gyergyóremete felé, amelyek amúgy 
sem jönnének a város felé.

Egy esetleges petícióról

A polgármester kifejtette: meg tudja 
érteni Márton László Szilárd csoma-
falvi polgármester álláspontját, és 
biztosan komoly nyomás nehezedik 
rá a lakosság részéről. Ugyanakkor 
leszögezte, a megyei önkormányzat 
egyfajta „atyáskodó” szerepet tölt 
be a települések fölött, ezért nem 
szabadna az legyen a célja, hogy ösz-
szeugrassza a „gyermekeit”, hanem 
arra kell törekedjen, hogy elfogad-
ható megoldás szülessen a problé-
mákra. Erre az ügyre nincs politikai 
megoldás, hanem csakis szakmai 
– jelentette ki. Végezetül felvetette: 
ha petíciók, politikai nyomásgyakor-
lások lennének hatásosak, akkor mi 
lenne, ha a gyergyószentmiklósiak 
is aláírásgyűjtésbe kezdené-
nek azért, hogy a város töb-
bé vissza se fogadja a teher-
forgalmat? Mint ismert, tíz 
hónappal a teherforgalom 
elterelése után ébredt rá Har-
gita Megye Tanácsa, hogy 
nem volt teljesen jogszerű a 
teherautók átirányítása Gyer-
gyószentmiklósról a megyei útra. A 
Borboly Csaba részvételével tartott 
múlt heti gyergyócsomafalvi online 
falugyűlésen hangzott el, hogy bí-
rósági úton fogják rábírni a várost a 
forgalom eltereléséről szóló rendelet 
visszavonására.

K O Z Á N  I S T V Á N

A történelem folyamán ennél 
gördülékenyebb pápaválasz-

tások már voltak – vonhatja le a 
következtetést a gyanútlan újság-

olvasó. És igaza van, ugyan-
is a HET döntése valóban 
játszi könnyedséggel kel-
lett volna működjön, már 
amennyiben a felek mind-
egyike tartja magát az írat-
lan szabályhoz. Miszerint 

Hargita megyében vetésfor-
gó alapján minden térségnek joga 
van ahhoz, hogy időnként saját 
jelöltet nevezzen meg a megyei ta-

nács elnöki székére (lásd erről ke-
retes írásunk). Fontos tudni, hogy 
a jelöltállítás még nem jelent auto-
matikus elnöki megbízatást, hiszen 
arról majd csak a felálló új, több 
mint harminctagú megyei önkor-
mányzati képviselő-testület dönt; 
az azonban több mint valószínű, 
hogy az lesz az új megyeitanács-el-
nök, akit az RMDSZ megnevez. 

Három napnyi győzködés

Az RMDSZ csúcsvezetése hetekkel 
ezelőtt döntött úgy, hogy a három 
Hargita megyei területi szervezetre 
bízza, hogy döntsön a majdani je-
lölt kilétéről. Csíksomlyón a Jakab 
Antal Tanulmányi Házban össze 

is gyűlt péntek délután az RMDSZ 
Hargita Megyei Egyeztető Tanácsa, 
hogy megnevezze, ki lesz a szövet-
ség megyeitanácselnök-jelöltje. A 
párton belül ketten is pályáztak a 
tisztségre: Borboly Csaba jelenlegi 
tanácselnök és Barti Tihamér alel-
nök. Órákon át tárgyaltak, ám nem 
jutottak dűlőre, ezért a három tér-
ség – Csík, Gyergyó és Udvarhely 
– területi RMDSZ-elnökei, Borboly 
Csaba, Barti Tihamér és Biró Bar-
na Botond szombaton fél napon át 
győzködték egymást (pontosabban 
Borboly győzködte a többieket), 
hogy egyöntetűen sorakozzanak fel 
egyikük mögött. 

Nem jártak sikerrel, ezért vasár-
nap délutánra ismét összehívták a 
HET-et. Azért volt ennyire sürgős, 
hogy vasárnap estig döntés szü-
lessen, mert július 19-én lejárt a 
határ idő, amit az RMDSZ orszá-
gos vezetőségétől kaptak arra, 
hogy pontot tegyenek a jelöltállí-
tás végére. Ha megmaradt a dön-
tésképtelenség, akkor az RMDSZ 
Szövetségi Állandó Tanácsa fogja 
megnevezni a szervezet hargitai 
tanácselnökjelöltjét.

Borboly ragaszkodott

Azt egyébként már egy hete sejteni 
lehetett, hogy a megmerevedett ál-
láspontok miatt helyben képtelen-
ség lesz dönteni. Tulajdonképpen a 
HET egyik belső döntéshozó kritéri-
uma miatt lehetett biztosra venni a 
patthelyzetet, ugyanis a döntéshez 
mindhárom területi szervezetből 
szükséges legkevesebb egy szava-

zat. Igen ám, de a gyergyóiak vilá-
gosan kimondták: ragaszkodnak 
ahhoz, hogy legalább egyszer ők 
adják a megyeitanácselnökjelöltet, 
így tehát nem fognak a három elnö-
ki mandátumot megszakítás nélkül 
lehúzó Borboly Csabára szavazni. 
Mint ismert, a HET-et Csíkszékről 
és Udvarhelyszékről hat-hat, Gyer-
gyószékről pedig három személy 
képviseli.

Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere cáfolta Borboly Csaba 
megyeitanács-elnök múlt heti 
kijelentéseit

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Jelöltállítás többszöri nekifutásra
• Hiába kellett volna Hargita megyében dönteni arról, 
ki legyen az RMDSZ Hargita megyei tanácselnökjelölt-
je, a péntek délutáni Hargita Megyei Egyeztető Tanács 
(HET) nem jutott dűlőre, hogy Barti Tihamér vagy Bor-
boly Csaba mögé sorakozzon fel. Szombaton a három 
térségi elnök órákon át gyomrozta egymást, majd 
vasárnap délután ismét asztalhoz ült a HET. Döntésük 
lapzártánk után ért véget.

Történelmi háttér

A jelölési eljárás Hargita megyében összetettebb, mivel ez az egyetlen me-
gye az országban, ahol az RMDSZ-nek három területi szervezete is működik, 
a csíki, az udvarhelyi és a gyergyói (nincs egységes megyei szervezet). 
Mindhárom egymástól független és egyenrangú tagja a szövetségnek. A 
rendszerváltozás óta a következőképpen alakult a tanácselnökök sorrendje. 
1992: Sántha Pál Vilmos (Csíkszék), 1996: Kolumbán Gábor (Udvarhely-
szék), 2000: Zsombori Vilmos (Csíkszék), 2004: Bunta Levente (Udvarhely-
szék), 2008: Borboly Csaba (Csíkszék), 2012: Borboly Csaba (Csíkszék), 
2016: Borboly Csaba (Csíkszék). Fontos történelmi adalék, hogy mindegyik 
tanácselnök a rotációs elv alapján foglalta el a tisztségét, ám mandátumuk 
végén már nem nagyon számított nekik a rotációs elv, többen újra szerették 
volna választatni magukat. Volt azonban, akit meggyőztek, de volt, akit nem 
lehetett. Emlékezetünk szerint ilyen volt Kolumbán Gábor, aki elnökjelölt-
ként indult is 2000-ben, ám Zsombori Vilmos legyőzte őt.

• Politikai célú hangulatkeltésnek véli Gyergyószentmiklós polgármestere a teher-
forgalom városba történő esetleges visszaterelésével kapcsolatban múlt héten, a 
gyergyócsomafalvi online fórumon elhangzottakat.




