
Gy
er

gy
ós

zé
k

Békás-szoros

be
ru

há
zá

s

Ud
va

rh
el

ys
zé

k
Cs

ík
sz

ék
2 0 2 0 .  S Z E P T E M B E R  2 . ,  S Z E R D A A K T U Á L I S 7#önkormányzati választások  #autópálya-építés

Újabb sztrádaszakaszok
Észak-erdélyi autópálya: messze még a 415 km-es cél

B Á L I N T  E S Z T E R

Hamarosan átadhatják a forga-
lomnak az észak-erdélyi au-
tópálya Radnót és Maroskece 

közötti 17,9 kilométeres szakaszát – 
legalábbis így látja a romániai közle-

kedési infrastrukturális beru-
házásokat árgus szemekkel 
követő Pro Infrastruktúra 
Egyesület. Facebook-olda-
lán tegnap egy videót tett 
közzé, aminek tanúsága 
szerint már valóban „ráka-

nyarodott a célegyenesre” a 
Maros megyei sztrádaszakaszt építő 
Astaldi–Max Boegl cégtársulás. A 
bejegyzés szerzője a látottak alapján 
azt a következtetést vonja le, hogy az 

elkövetkező napokban át is adhatják 
a közlekedésnek a radnóti csomó-
pontot – ez már teljesen kész van, az 
útjelzéseket is felfestették.

Nem ez az egyetlen sztrádasza-
kasz ugyanakkor, amelynek ese-
tében a közeljövőben előrelépés 
történhet, a hivatalos és tegnap is 
megerősített bejelentések szerint 
szeptember 4-én avathatják fel a 
határhoz vezető, Bihar–Bors autó-
pályaszakaszt és az új határátkelőt, 
az ünnepi pillanatot pedig megtisz-
telheti jelenlétével Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke és 
Ludovic Orban román kormány-
fő. Tegnap délután azonban még 
egyik ország kormányának a hon-
lapján sem szerepelt a pénteken 
esedékes esemény a miniszterelnök 
programjában.

Épülőben. Messze még a munkálatok vége

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE
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Mezei elmondta, 2008-ban fris-
sen megválasztott polgármes-

terként szerzett tudomást arról, 
hogy létezik egy 10 évvel korábban, 
az akkori RMDSZ-es városvezetés ál-
tal aláírt jegyzőkönyv, amely szerint 
a Békás-szoros nem Gyergyószent-
miklóshoz és Hargita megyéhez, ha-
nem Neamți megyéhez tartozik. Ezt 
ő nem volt hajlandó elfogadni. Kör-

bejárt minden szóba jöhető intéz-
ményt, köztük a prefektusi hivatalt 
és a megyei tanácsot is, de senkitől 
nem kapott segítséget a megoldás-
hoz, ezért indított pert 2009 novem-
berében a gyergyószentmiklósi bíró-
ságon. Ebbe csatlakozott 2010-ben a 
megyei önkormányzat. A per alapfo-
kon Gyergyószentmiklósnak kedve-
zett, de a fellebbezés után a moldva-

iaknak adott igazat a bíróság. Mezei 
leszögezte: még nem kapták meg az 
erről szóló hivatalos kiközlést, de 
jogászokkal egyeztetett, és lát le-
hetőséget arra, hogy jogorvoslatot 
kérjenek. Ha nem ebben a 
perben, akkor sem fogja 
hagyni, és egy másik pert 
fog indítani – szögezte le. 
Hozzátette: ha Borbolynak 
annyira fontos lett volna 
a Békás-szoros, akkor már 
2004-től lehetősége lett vol-
na lépni az ügyben, hiszen 
megyei alelnökként tudnia kellett a 
történtekről. Mezei szerint a regnáló 
tanácselnök semmit nem tett, nem 
emelte fel a hangját a kérdésben, 
csak azután, miután az MPP-s pol-
gármester beleállt ebbe az ügybe. 
(Gergely Imre)

Mezei: Borboly már 2004-től léphetett volna
• Sajtótájékoztatón ismertetett dokumentumokat 
Mezei János EMSZ-es tanácselnökjelölt, arra reagálva, 
hogy Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök több 
nyilatkozatában is azt állította az utóbbi időben, hogy 
ő Gyergyószentmiklós polgármestereként nem akart 
volna pert indítani a Békás-szoros hovatartozásának 
tisztázása ügyében, és hogy a per végül az ő (Borboly 
Csaba) kezdeményezésére indult volna el. 

N égy játszótér újult meg Szé-
kelyudvarhelyen az elmúlt 

időszakban a polgármesteri hiva-
tal kapcsolódó programja 
részeként, amelyeken el-
sősorban a tíz év alatti gye-
rekek kapcsolódhatnak ki, 
ezért is döntöttek úgy, hogy 
ezúttal a tinédzserekre fek-
tetik a hangsúlyt – fejtette 
ki Gálfi  Árpád polgármester 
a Kórház lakónegyedi sport-

játszótér megnyitóján. Szabó 
Jenő lakószövetségi elnök vehette 

át a játszótér kulcsát, a létesítmény 
reggel kilenc és este kilenc óra között 
lesz nyitva. Az ország első közösségi 
teqballasztalát Ilyés Szabolcs, a Gó-
bék Teqball Team vezetője és társa 
mutatták be. Elmondták, hogy ezen 
az említett sportágon kívül qatchet, 
teqpongot, teqvolleyt és teqteniszt 
is lehet játszani. Egy másik kiemelt 
játszótéri elemről, a streetballpá-
lyáról Vass Imre oktató beszélt. Rá-
mutatott, ez egy népszerű sportág, 
amit bárki könnyedén elsajátíthat. 
(Fülöp-Székely Botond)

Sportjátszótér Székelyudvarhelyen
• Románia első közösségi teqballasztala is megtalál-
ható azon a tinédzserek igényeinek megfelelő sportját-
szótéren, amely kedden nyitotta meg kapuit a székely-
udvarhelyi Kórház lakónegyedben.

T eodor Dobrean (PNL), Nicolai 
Nincuța (PSD), Csergő Tibor 

(RMDSZ), Bajkó László (POL) és Sza-
bó Zsolt (USR-Plus), azaz a jelenlegi 

polgármester kihívói közös 
sajtótájékoztatójukon na-
gyon ügyeltek az egyenlő-
ségre, elmondták, kisorsol-
ták, hogy ki hányadikként 
szól, közös nyilatkozatuk 
egyes bekezdéseit is sor-

ban olvasták fel. Csergő és 
Bajkó magyarul, a többiek romá-
nul. A nyilatkozatban az áll, hogy 
az aláírók a helyhatósági választási 
kampány során erkölcsös és törvé-
nyes magatartást fognak tanúsítani, 
valamint kiállnak az esélyegyenlő-

ség elve mellett. Szerintük a Nagy 
Zoltán által javasolt „etikai kódex” 
csak egy manipuláció, amely csu-
pán az egyik jelölt, a megfogalmazó, 
kezdeményező érdekeit szolgálja. 
Elítélik a kampány során a közpénz 
használatát, valamint közintézmény 
személyzetének és logisztikájának 
a felhasználását. Felszólítják Nagy 
Zoltánt (akinek a nevét egyébként 
nem tartalmazza a szöveg), hogy 
a választási kampány alatt nyilvá-
nos megjelenései alkalmával csak 
jelöltként szerepeljen. Közölték, a 
megállapodásukat nem fogják eljut-
tatni Nagy Zoltánhoz, aki így majd a 
sajtón keresztül szerezhet tudomást 
erről. (Gergely Imre)

A polgármesterjelöltek elvárása

R ámutatott, a magyar ajkú diákok 
románnyelv-tudását fejlesztő és 

szorgalmazó felzárkóztatás szintén 
elengedhetetlenné vált. Folytatva a 
sort, a nagyobb tanintézetek energe-

tikai felújításait ki szeretnék 
terjeszteni a kisebb oktatási 
intézményekre is, ilyen pél-
dául a hargitafürdői elemi 
iskola. A közlekedés szem-
pontjából is vannak elképze-

lések. „Célunk, hogy a város 
bármely övezetébe biztonságosan el 
lehessen jutni gyalogosan és kerék-
párral egyaránt” – jelezte, hozzátéve, 
a városi közszállítást még hatékonyab-

ban és szorosabban össze kell kötni a 
vidéki közszállítással. Korodi a helyi  
és őstermelőknek nagyobb eladási 
lehetőséget szeretne biztosítani, akár 
lakónegyedenként is. Ugyanakkor 
megválasztása esetén úgynevezett 
participatív költségvetést vezetne be 
Csíkszeredában: a lakossági javasla-
tokhoz az önkormányzat pénzösszege-
ket rendelne. András Hunor Jenő ön-
kormányzati képviselőjelölt szavaiból 
kitűnt, ő a hulladékgazdálkodás terén 
szeretne előrelépéseket tenni; szerinte 
minden újszülött után elültetett facse-
metékkel újból több zöldövezete lehet-
ne a városnak. (Korpos Attila)

Korodi Attila újabb meglátásai
• Az RMDSZ csíkszeredai polgármesterjelöltje szerint 
az oktatási rendszer jó úton halad a hargitai megye-
székhelyen, a minőséget viszont tartani kell. Ennek 
érdekében a szaklíceumok, laboratóriumok, szakműhe-
lyek eszközparkjának megújítása el kell induljon.

• Etikaikódex-szerű megállapodás aláírására kérte ver-
senytársait Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós új mandá-
tumért induló polgármestere a hivatalos kampányidő-
szak kezdetekor. Felkérését nem fogadták el kihívói az 
erre megjelölt hétfői határidőig, kedden viszont közös 
sajtónyilatkozatot adtak ki. 

• Ritkán látott tempó az észak-erdélyi autópályán: egy szakasz átadásra vár, egy 
már majdnem kész, egy újabbra hamarosan szerződést köthetnek. Tény azonban, 
hogy viszonylag rövid szakaszokról van szó, messze még a 415 kilométeres cél.

Pályatörténet
Mint ismeretes, a Brassó és Bors 
között tervezett, 415 kilométer 
hosszú észak-erdélyi autópálya 
megépítésére 2003-ban írt alá 
megállapodást a román kormány 
az amerikai Bechtel társasággal, 
de miután a Bechtel hat év alatt 
csak 52 kilométer pályát épített, 
majd leállt a munkálatokkal, a 
felek 2013-ban közös megegye-
zéssel felbontották a szerződést. 
A pályából mindeddig a Kolozsvár 
mellett elhaladó, Magyarná-
das–Aranyosgyéres közötti 61 
kilométeres szakasz és a Maros-
vásárhelyhez közel eső, Radnót–
Nyárádtő közötti 14 kilométeres 
szakasz épült meg.




