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Kettő helyett négy sávot akar
Hiába utasították el az útszélesítést, a prefektus mégis erőlteti a tervet
• Még 2016-ban kez-
deményezte a regioná-
lis útügyi igazgatóság 
a Marosvásárhely és 
a Nyárádtő melletti 
Transilvania Nemzet-
közi Repülőtér közötti, 
jelenleg kétsávos út 
négysávosra széle-
sítését, ám a lakók 
tiltakozása nyomán a 
környezetvédelmi igaz-
gatóság nem adta meg 
a szakengedélyt rá. 
Most azonban Maros 
megye prefektusa a la-
kosság visszajelzéseire 
hivatkozva újra akarja 
készíttetni az iratokat.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhely határától a 
repülőtérig kétsávos úton 
lehet közlekedni, és mivel 

a gépkocsiforgalom nagyon zsúfolt 
(több százan dolgoznak a fent emlí-
tett útvonal mentén fekvő ipari par-
kokban), szinte egész nap forgalmi 
dugóra lehet számítani. Az alig több 
mint tizenöt kilométeres szakaszt 
reggel fél nyolckor több mint 40 perc 
alatt lehet megtenni, és a délutáni 
órákban is mindössze lépésben ha-
lad az autós forgalom. Ez nemcsak a 
megnövekvő gépkocsiforgalomnak 
tudható be, hanem annak is, hogy 
Marosvásárhelynek nincs elkerülő 

útja, így az autópályáról Nyárád-
tőnél leszálló forgalom egy része is 
ezen a szakaszon halad be a marosi 
megyeszékhelyre.

Terv, közvita, ellenállás

A Brassói regionális útügyi igazgató-
ság 2016-ban kezdeményezte, hogy a 
fent említett szakaszon szélesítsék 4 
sávosra az úttestet, lehetőséget adva 
a gépkocsiknak, hogy gyorsabban és 
zökkenőmentesebben haladjanak. Az 
első település, amelyen az útszélesí-
tést kezdeményezték, Maroskeresztúr 
volt. Itt a lakók a 2018 novemberében 
megtartott közvitán hevesen tilta-
koztak az útszélesítés ellen. Érvként 
hozták fel, hogy már így is nagyon 
sok baleset volt a településen amiatt, 

hogy gyorsan haladnak a gépkocsik 
az egyenes szakaszon, de az is meg-
történt, hogy egy háznak ütközött egy 
tehergépkocsi. Azt is érvként hozták 
fel, hogy két újabb sáv kialakítása 
esetén nagyon közel kerülne az úttest 
a házakhoz, ellehetetlenítve az ott 
lakók életét. Jelenleg diófasor védi a 
házakat a zajtól és portól, ezt is meg 
kellene semmisíteni újabb sávok ki-
alakítása esetén. Mi több a kétsávos 
útra is nagyon nehéz kitérni jelenleg a 
mellékutcákból, akkor pedig lehetet-
len lesz. Már akkor elhangzott, hogy 
a Nyárádtő–Marosvásárhely közötti 
autópályaszakasz megépítése esetén 
a gépkocsiforgalom nagy része azon 
fog zajlani, így nincs értelme most 
négysávossá alakítani a kétsávos 
utat. Kérték, hogy készítsenek hatás-

tanulmányt, hogy miként befolyásol-
ja a négysávos közlekedés a települé-
sen élők egészségét, otthonaikat. Az 
út négysávossá alakítása hasonlóan 
érinti a Nyárádtőn élőket is, ott is van-
nak olyan házak, amelyek már most 
alig két méterre vannak az úttesttől, 
így itt egy újabb sáv beiktatása szinte 
lehetetlen. De ezen a településen nem 
szerveztek közvitát, és a városháza 
sem tájékoztatta a lakókat a tervekről.

Legyen pontos hatástanulmány

A maroskeresztúri közvita után a 
Maros Megyei Környezetvédelmi 
Igazgatóság az iratok kiegészítését 
kérte, továbbá egy hatástanulmány 
elkészítését rendelte el. Végül május 

11-én közzétett közleménye szerint el-
utasítja az útügyi igazgatóság kérését, 
nem adva meg a környezetvédelmi 
engedélyt az útszélesítésre Maros-
keresztúr és Nyárádtő településeken 
keresztül. Az indoklásban egyebek 
közt az szerepel, hogy az elkészített 
hatástanulmányban nem adnak vá-
laszt azokra a kérdésekre, amelyeket 
a maroskeresztúriak felvetettek a köz-
vita során és nem tudják bizonyítani, 
hogy az útépítési munkálatok, de a 
majdani úthasználat során bizton-
ságban lesznek az otthonok és a gya-
logosok. A maroskeresztúriak 
és nyárádtőiek azonban nem 
sokáig örvendhettek ennek a 
hírnek, mert a megye prefek-
tusa, Mara Togănel május 18-
án közzétett bejelentésében 
azt írja, hogy bár tudja, hogy 
visszautasították a Marosvásár-
hely–repülőtér közötti út szélesítését, 
ő a lakossági visszajelzések alapján 
kezdeményezni fogja, hogy állítsák 
össze újra az iratcsomót és indítsák el 
újra az útszélesítési eljárást.

Kinek kell a négy sáv?

A maroskeresztúriak tiltakozó akciót 
helyeztek kilátásba, ha újra elindít-
ják az útszélesítési folyamatot, azzal 
érvelve, hogy az elmúlt időszakban 
semmi nem változott, így nincs ér-
telme ennek az eljárásnak az újrain-
dítására. Mi több, gyors ütemben ha-
ladnak a Nyárádtő-Marosvásárhely 
közötti autópálya építési munkála-
taival, és szinte biztos, hogy az év 
végére kitűzött határidőt be tudják 
tartani. Ami azt jelenti, hogy Nyárád-
tő és Maroskeresztúr településeket 
elkerülve az autópályán fog eljutni 
Marosvásárhelyere az autósok egy 
része. Írásban kérték a prefektusi 
hivataltól, hogy pontosítsa, kik azok 
a lakók, akikre hivatkozva  kérte az 
útszélesítés újraindítását.

Maroskeresztúron diófasor védi 
az otthonokat a zajtól, portól
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Nagy mennyiségű csapadék várható 
Az ország tizenkilenc megyéjére érvényes narancssárga riasztást 
adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a vár-
ható esőzések miatt – írja az Agerpres hírügynökség. Az előrejelzé-
sek szerint a Bánságban és a Körösök vidékén, valamint a hegyek-
ben nagy mennyiségű esőre kell számítani, a lehulló csapadék 
mennyisége eléri a 40–50, helyenként a 70 litert négyzetméteren-
ként. A péntek délelőtt tizenegy óráig érvényes másodfokú riasztás 
Bihar, Kolozs, Arad, Fehér, Hunyad, Temes, Krassó-Szörény, Gorj, 
Szeben, Vâlcea, Brassó, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Kovászna, 
Hargita, Buzău, Vrancea és Bákó megyére vonatkozik. Huszon-
három megyére sárga riasztást adtak ki az esőzések és viharok 
miatt, ez szintén péntek délelőtt tizenegy óráig van érvényben. 
Erdélyben, Máramarosban, Olténia, Muntenia és Moldva dombvidé-
kein, valamint a Keleti-Kárpátok északi részén záporok, zivatarok 
várhatók, amelyeket villámlás, megerősödő szél és helyenként 
jégeső kísérhet. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 25, 
helyenként a 40–50 litert négyzetméterenként. A sárga riasztás 
Fehér, Kolozs, Gorj, Máramaros, Szeben, Argeş, Beszterce-Naszód, 
Hunyad, Maros, Szilágy, Vâlcea, Brassó, Kovászna, Hargita, Neamţ, 
Szatmár, Vrancea, Bákó, Buzău, Dâmboviţa, Mehedinţi, Prahova és 
Suceava megyére érvényes.

• RÖVIDEN 

A lina Maria Ciobotariu tűzoltó-
sági szóvivő tájékoztatása sze-

rint a tűzszerész-alakulatnak eddig 
öt bevetése volt idén, amelyek során 
összesen 54 robbanóeszközt találtak 
(egyet működőképes állapotban), 
ezeket pedig egy speciális raktárban 
tárolták a tűzoltóság székhelyén. A 
robbantáson a tűzszerészek segít-
ségére volt a megyei rendőrség és 
csendőrség, illetve a csíkkarcfalci 
önkéntés tűzoltó-alakulat is. Két 82 
mm-es aknagránátot, egy aknavető-
állványt, ötven támadó-kézigránátot 
és egy 122 mm-es lövedékhüzlit sem-
misítettek meg.

Iszlai Katalin

Megsemmisítették a robbanóeszközöket
• A Hargita megyében idén talált, első és második világháborús robbanóeszközöket 
szerdán, egy Csíkkarcfalvához tartozó területen semmisítette meg a Hargita Megyei 
Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének alegységeként működő tűzszerész-alakulat. 

54 robbanóeszközt semmisítettek meg   ▴  FORRÁS:   MEGYEI  TŰZOLTÓSÁG




