
Miközben a városokat megfojtja 
az autós forgalom, az autópálya-
építésekkel országszerte lassan 
haladnak
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Körgyűrűket építenének
Nem várnak tovább az észak-erdélyi sztrádára, elkerülő utakat építenek

S Z U C H E R  E R V I N

T öbb, 2020 őszén felállt új 
önkormányzat kezébe ven-
né a Bukarest és Nagyvárad 

között szinte minden egyes tele-
pülést megfojtó gépkocsiforgalom 
kérdésének kezelését. A megyei-
tanács-elnökök és polgármesterek 
rájöttek, hogy az autópálya-építés 
mindössze a mindenkori kormány 
ígérgetéseit képezi. Míg Partium és 
Erdély egyes régióiban, ha csiga-
ütemben is, de dolgoznak a közel 
két évtizeddel ezelőtt elkezdett szt-
rádaépítésen, Marosvásárhelytől 
Ploieşti-ig – egy néhány kilométe-
res szakasz kivételével – jóformán 
semmi nem történik. Közben az au-
tók száma szaporodik, a forgalom 
pedig egyre csak nő.

Három félgyűrűvel 
a Prahova-völgyi dugók ellen

A legmerészebb álmot a Prahova 
megyei önkormányzat dédelgeti: 
a közeljövőben több elkerülő út 
megépítésével vetne véget a szinte 
mindennapossá vált forgalmi du-
góknak, amelyek különösképpen a 
Comarnic és Brassó közötti közle-
kedést jellemzik. A testület elnöke, 
Iulian Dumitrescu az Observatorul-
Ph.ro műsorában kijelentette, hogy 
nem várnak a központi hatóságokra 
és az autópálya-építésre, mert az jó 
esetben is csak 2024-ben kezdődhet 

el, a befejezését pedig megsaccolni 
is lehetetlen. Éppen ezért úgy dön-
töttek, hogy az 1-es főúton három 
elkerülő utat építenek Comarnic, 
Buşteni és Azuga köré. Hasonló 
elképzelésük van a teherforgalom 
által használt 1A és 1B főutakon 
is, ahol Vălenii de Muntén, illet-
ve Mizilen kellene megoldani a 
kisvárosok tehermentesítését. Az 
egymástól bő száz kilométerre fek-
vő nagyvárosok, Ploieşti és Brassó 
között, a Prahova völgyén jelenleg 
mindössze Sinaia központját lehet 
elkerülni – egy olyan úton, ame-
lyen gyakran még lassabban lehet 
haladni, mint az üdülőtelepen ke-
resztül. „Megtaláltuk azokat a sá-
vokat, ahol meg tudnánk építeni a 
három Prahova-völgyi kisváros te-
relőútját. Nem várunk az országos 
hatóságokra, ezeket megyei utak-
ként hoznánk létre” – nyilatkozta 
Iulian Dumitrescu.

Segesváron 
a 12. órában lépnének

A Brassó és Marosvásárhely közötti 
mintegy 170 kilométeres szakaszon 
mindössze két elkerülő utat sikerült 
építeni az elmúlt harminc év alatt. A 
rövid részek Szászmagyarós, illetve 
Olthévíz és Kőhalom központját 
kímélik meg a forgalomtól. A köz-
lekedési minisztérium Segesvárra 
tervez hasonló utat. A kormány 
optimista forgatókönyve szerint a 
közel 400 millió lejre értékelt beru-
házás akár két év alatt elkészülhet. 

A 13 kilométeres elkerülő út azért is 
létfontosságú, mert megvalósítá-
sa által könnyebb lesz megóvni az 
egykori szász város épített öröksé-
gét. Jelenleg a kamionok mindössze 
néhány méterre dübörögnek el az 
UNESCO-listán szereplő várfaltól. 
Az utóbbi évtizedben ez több he-
lyen is megcsúszott és beomlott, 
helyreállítása komoly átfogó mun-
kálatot igényel.

Lapcsaládunknak nyilatkozva 
Gáll Ernő helyi RMDSZ-es tanácsos 
elmondta, nagyon bízik Ludovic 
Orban ígéretében, aki tavaly a hely-
színen arról biztosította a segesvá-
riakat, hogy nemsokára fellélegez-
hetnek. A félgyűrű építése azért is 
vált időszerűvé, mert elkezdődött 
az Apáca és Segesvár közti vasút-
vonal korszerűsítése, és bizonyos 
munkálatokat, mint például a felül-
járók, könnyebb egy időben elvé-
gezni. Nem osztja kollégája derűlá-
tását Tóth Tivadar, aki 2020 őszéig 
négy éven keresztül volt a település 
alpolgármestere. Szerinte a liberá-
lis kormánynak egyéb prioritásai is 
vannak, mintsem egy helyi párt ál-
tal vezetett és a PNL-t kisebbségbe 
szorító önkormányzatot támogatni.

Marosvásárhely: 
Soósék is léptek

Marosvásárhelyen is lépések tör-
téntek a majdhogynem városi ut-
cává degradálódott elkerülő út 
meghosszabbítása érdekében. Az új 
polgármester, Soós Zoltán úgy dön-
tött, nem alapoz a központi hatóság 
jóindulatára, és a törvény biztosí-
totta keretek közt az önkormányzat 
nevében indította el a nagyszabású 
projektet. A jelenlegi kétsávos utat 
négysávosra szélesítik, és mindkét 
végét megtoldják. A Brassó felől 
érkezők már Koronka határából 
bekapcsolódhatnak a Csereerdő 

alatt kialakítandó szakaszba, majd 
nem lesznek kénytelenek a Bodoni 
utcába térni, hanem a meggyes-
falvi lakónegyed mögött, a Metro 
nagyáruház környékén kapcso-
lódhatnának a Kolozsvár irányába 
vezető autópályára. „Az előző pol-
gármesternek már rég meg kellett 
volna építenie ezt az utat, de ő csak 
beszélt róla, nem tette. Mi már ta-
valy novemberben szerződést kö-
töttünk a projekt fi nanszírozójával, 
a fejlesztési minisztériummal. Ha 
minden jól megy, terveink szerint 
2023 végén már a meghosszabbított 
és kiszélesített úton autózhatunk” 
– nyilatkozta lapcsaládunknak 
Soós. A tervezők hat szakaszra 
osztották a félgyűrűt (amely 
a Metrótól, a Dózsa György 
utca fölött áthaladva a Sza-
badság utcába torkollna), 
ebből háromnak már elké-
szült az előtanulmánya, a 
többivel pedig szeptember-
re végeznek. A marosvásárhelyi 
és segesvári beruházás azért is 
létfontosságú, mert a közlekedési 
minisztérium autópálya-térképéről 
néhány éve lekerült a sztráda Ma-
rosvásárhely–Brassó szakasza.

A magyar határ irányába a Ko-
lozs megyei Bánff yhunyadon és a 
Bihar megyei Élesden készülnek 
körgyűrűt építeni. Míg a kalotasze-
gi kisváros terve több mint tíz éve 
különböző polcokon porosodik, a 
Királyhágón túli élesdiek valami-
vel közelebb állnak elképzelésük 
megvalósításához. Ioan Todoca 
polgármester elmondta, hogy az or-
szágos útügyi hatóság asztalán há-
rom nyomvonalterv van, közülük 
az első 2006-ban készült. Az elöl-
járó úgy véli, csak azok után lehet 
reménykedni, miután ezek közül 
kiválasztják a legmegfelelőbbet.

Segítenek 
az oltásra váróknak
A marosvásárhelyi RMDSZ 
munkatársai segí tenek a 65 
é v felettieknek é s a kró nikus 
betegeknek regisztrálni az 
oltásra. Az érdeklődők a Dózsa 
György út 9. szám alatti irodá-
ban jelentkezhetnek, illetve 
segítséget kérhetnek a 0265- 
264442-es vagy 0752-668949-
es telefonszámon.

Utcai zenészeket 
keresnek 
Utcai zenészeket keresnek 
a Parapács Egyesület által 
március 26–28. között első 
alkalommal megrendezendő 
marosvásárhelyi húsvéti vásár-
ra. Az érdeklődőket arra kérik, 
küldjenek egy rövid bemutat-
kozást és egy videóanyagot az 
info@husvetivasar.ro címre. 
Műfaji megkötés nincs, az 
utcazenéléshez szükséges 
felszerelést (hangfal, mikrofon 
stb.) a zenészeknek kell vinni-
ük. Amennyiben a produkció 
elnyeri a szervezők tetszését, 
a kiválasztottak zenélhetnek a 
rendezvényen. 

Áramszünet
Betervezett munkálatok miatt 
március 19-én 8 és 12 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkmindszenten a 71–83. ház-
számok alatt. Hasonló okokból 
március 22-én 8 és 16 óra között 
nem lesz áramszolgáltatás Csík-
csicsóban az 1–40. és 668–751. 
házszámok alatt.

Önkormányzati 
fogadóórák
A marosvásárhelyi önkor-
mányzati képviselők minden 
héten megadott időpontban 
tartanak fogadóórákat. Portik 
Vilmos László alpolgármes-
ter minden szerdán 11–13 
óra között tart fogadóórát 
a polgármesteri hivatal 
46-os szobájában. A többi 
önkormányzati képviselővel 
az RMDSZ marosvásárhelyi 
szervezetének székházában, 
a Dózsa György út 9. szám 
alatt lehet találkozni: Kelemen 
Attila Mártonnal hétfőnként 12 
órától, Kakassy Blankával hét-
főnként 17 órától, Venczi Vidor 
Jánossal minden kedden 16 
órától, Szabó Péterrel minden 
kedden és vasárnap 17 órától, 
Tamási Zsolt Józseffel minden 
szerdán 13.30 órától, Iszlai Ta-
mással minden szerdán 15.30 
órától, Szabó Árpáddal csü-
törtökönként 11 órától, Frunda 
Csenge Orsolyával minden 
csütörtökön 17 órától, Berecz-
ki Sándorral minden csütör-
tökön 16 órától, Jakab István 
Attilával csütörtökönként 14 
órától. Előzetes időpontfogla-
lás a 0365-434390-es vagy a 
0754-489044-es telefonszá-
mon lehetséges.

• RÖVIDEN 

• Megelégelték a helyi önkormányzatok, hogy a ma-
gyar–román határon fekvő Bors községet Bukaresttel 
összekötő autópálya megépítésétől várják településeik 
fellélegzését. A fojtogató forgalomtól elkerülő utak építé-
sével próbálnának szabadulni. A Prahova völgyén három, 
Maros megyében két körgyűrű kialakítását tervezik.




