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Tovább halogatják  az újjáépítést
Évek óta romlik a nagy forgalmú híd állapota

KOVÁCS ATTILA

Láthatóan nem fontos egye-
lőre az országos útügyi 
társaságnak a Csíkszereda 

egyetlen nyugati ki- és bejárata 
közelében, a 13A jelzésű ország-
úton található Olt-híd újjáépíté-
se. A megviselt, elhasználódott 
szerkezetű építményről már több 
mint négy éve megállapította egy 
szakértői vizsgálat, hogy alapos 
megerősítésre vagy újjáépítésre 

szorul, ennek ellenére azóta sem 
történt semmi. 2018-as megkere-
sésünkre a CNAIR bukaresti saj-
tóosztálya azt a választ adta, hogy 
mintegy 11 millió lejbe kerülne a 
korszerűsítés vagy újjáépítés a 
megvalósíthatósági tanulmány 
alapján, a költségeket pedig euró-
pai uniós pályázati támogatásból 
biztosítanák. Most ismét meg-
kerestük az országutakat kezelő 
intézményt, hogy megkérdezzük, 
hol tart a beruházás előkészítése. 
A válasz alapján úgy tűnik, mint-
ha visszaugrottunk volna az idő-

ben, mert azt írták, most készül 
egy megvalósíthatósági tanul-
mány egy új híd építése érdeké-
ben, amelynek költségeit európai 
uniós forrásokból fedezik. „Az 
újjáépítés költségei a megvaló-
síthatósági tanulmány elkészülte 
után lesznek ismertek” – írja a 
CNAIR sajtóosztálya, amely azt 
is megígérte, hogy az új híd elké-
szültéig a közútkezelő biztosítja 
a forgalom biztonságát a jelzett 
szakaszon. Hogy mikor várható az 
újjáépítés, az a válaszokból nem 
derül ki.

Betarthatatlan 
sebességkorlátozás

A már említett szakértői vizsgálat 
nyomán egy meglehetősen ab-
szurdnak tűnő óvintézkedést ve-
zettek be annak érdekében, hogy 
az áthaladó járművek keltette rez-
gések ne rongálják tovább a híd 
szerkezetét. Óránkénti 10 kilomé-
teres sebességhatárt állapítottak 
meg, ezt pedig úgy jelölték, hogy a 
korábban 40 kilométeres óránkén-
ti sebességet engedélyező táblá-
kon a négyest egyesre alakították. 
Azóta viszont valakik többször is 
festékszóróval kitartóan a négyest 
állították helyre, most éppen egy 
sárga alapú táblán ismét a 10-es 
szám látszik. A helyzeten ez mit 
sem változtat: a nagy forgalmú hí-

don az autóvezetők többsége 70–80 
kilométeres óránkénti sebességgel 
halad át, a 10 kilométeres sebesség-
határ betartása csúcsforgalom ide-
jén torlódást is eredményezne ott. 
Az elhasználódás jelei nemcsak a 
híd tartószerkezetében jelentkez-
tek, amelynek tartógerendái 
közé rendszeresen szivárog 
a víz, télen a só. Az egyik 
oldalon a védőkorlát a jár-
da szerepét is betöltő be-
ton tartóelemekkel együtt 
2014-ben szakadt le és esett 
a folyóba – ezt utána csak 
szalagkorláttal pótolták. A má-
sik oldalon 2017-ben egy balesetező 
autó szakította át a védőkorlátot, 
amely dőlésszöge alapján nem ki-
zárt, hogy hamarosan szintén le-
szakad, és az Oltba esik.

SIMON VIRÁG

E gy hónap telt el a marosvásárhe-
lyi, romák lakta Hidegvölgyben 

történt tűzeset óta, amelyben csak-
nem 50 személy otthon nélkül 

maradt. Az improvizált kály-
ha miatt keletkezett lángok-
ban több kisgyermekes csa-
lád vált földönfutóvá. Nem 
fogadták el a városháza által 
felajánlott ideiglenes szál-
lást, rokonoknál, szomszé-

doknál húzták meg magukat, és 
várták a városháza segítségét. Marian 
János, az egyik családfő korábban azt 
nyilatkozta a Székelyhonnak, hogy 

a városvezetés és a roma ügyekért is 
felelős RMDSZ-es tanácsos azt ígérte, 
családonként 2000 lejes gyorssegélyt 
kapnak és munkagépeket küld a hely-
színre a városháza, hogy eltakarítsák 
a leégett házak maradványait és vala-
mit tudjanak építeni helyükbe. Jáno-
sék házából megmaradtak a habtégla 
falak, az épület belsejét ki is takarítot-
ták, fedél, nyílászárók és bútor kelle-
ne. Hétfőn érdeklődésünkre Marian 
János elmondta, hogy bár eltelt már 
egy hónap, az ígéreteken kívül sem-
mit nem kaptak. „Voltunk meghallga-
táson is a polgármesteri hivatalban, 
azt mondták, a családonként 2000 le-
jes segélyt valamikor megkapjuk. De 
semmi nem történt. Pénzt, építőanya-
got nem kaptunk, munkagépeket sem 

küldtek. Még azt a kicsi ételt is levág-
ták” – sorolta elkeseredve.

Nem készült el időben

Már a tűzesetet követően Soós Zol-
tán, Marosvásárhely polgármestere 
arról beszélt, hogy mivel a hidegvöl-
gyi romatelep magánterületre van 
építve, ők hivatalosan nem tudnak 
ott építkezni, intézkedni. Megígérte, 
hogy elindítják a tulajdonosok felku-
tatását és a telkek helyzetének ren-
dezését, s ha a város tulajdonába ke-
rülnek, akkor közművesíteni tudják 
és rendezik a házak helyzetét. Ez a 
folyamat elkezdődött, de nem tudni, 
mikor lesz vége. Közben egy egyesü-
let felajánlotta, hogy védett műhelyt 
és házakat épít a romák számára, de 
erre is csak azután kerülhet sor, hogy 

tisztázódnak a telekviszonyok. A vá-
rosháza szociális igazgatóságának 
ideiglenes vezetője, Andreia Moraru 
a Székelyhonnak elmondta, hogy 
múlt hét végén járt le az egy hónapos 
időszak, amelyre biztosítva volt a tűz-
károsultak napi háromszori étkezése, 
és pénteken, a rendkívüli tanácsülé-
sen szerették volna megszavaztatni 

ennek meghosszabbítását. A hatá-
rozattervezet azonban nem készült 
el időben, a városvezető nem tudta 
aláírni, így nem lehetett sürgősségi 
napirendi pontként tárgyalni. Mora-
rutól megtudtuk, hogy ez azt jelenti, 
hogy a hidegvölgyi tűzkárosultak 
már a napi háromszori ingyenes étke-
zésben sem részesülnek.

Az ígéretekkel maradtak a hidegvölgyi tűzkárosultak
• Az ígéreteken kívül semmi nem történt – mondta 
hétfőn elkeseredve Márián Csaba, az egyik károsult, 
akinek több mint egy hónapja égett le a háza a maros-
vásárhelyi Hidegvölgyben.

Egy hónap telt el a hidegvölgyi tűzeset óta
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• Három éve nem változott semmi a Csíkszereda nyugati ki- és bejárata közelében 
épült Olt-híd újjáépítését illetően, a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Tár-
saság (CNAIR) továbbra sem tudja, mikor kerülhet sor a munkálatra. Az építmény 
állapota évek óta romlik, a sebességkorlátozást senki nem tartja be.




