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Körforgalmat építenek
Az országút és megyei út gyergyóalfalvi kereszteződésénél
• Gyergyóalfalu központjában, a Parajd–Gyergyó-
szentmiklós országút és a Szárhegyről Csomafalva 
felé vezető megyei út kereszteződésénél könnyíti meg 
majd a közlekedést az a körforgalom, amelynek építé-
se körvonalazódik. 

GERGELY IMRE

A z országút és megyei út 
találkozásánál a növek-
vő forgalom miatt már rég 

szükség lenne körforgalom építé-
sére, és most valósulhat meg, mi-
után Borboly Csaba tájékoztatása 
szerint Hargita Megye Tanácsa 
vállalja a fi nanszírozás kéthar-
madának biztosítását; a maradék 
egyharmadot a község teszi hozzá. 
A következő lépés az lesz, hogy a 
megyei önkormányzat elfogadja 
a közös beruházáshoz szükséges 
társulási szerződést. Mint Gáll Sza-
bolcs, Gyergyóalfalu polgármeste-

re elmondta, számítottak volna az 
országos útügy fi nanszírozására 
is, de erre nincs hajlandóság az in-
tézmény részéről. A beruházáshoz 
szükség volt egy szomszédos, a ka-
tolikus egyház tulajdonában lévő 
terület egy részének megvásárlásá-
ra is, ezt már korábban megvette a 
helyi önkormányzat. Gáll közölte, 
a kivitelezési tervek már korábban, 
két éve elkészültek, mostani számí-
tás szerint mintegy 530 ezer lejbe 
kerülne a munkálat. Hozzátette, re-
méli, hogy nem járnak úgy, mint a 
korábbi, járdaépítési projektjükkel, 
amelynek közbeszerzését ötször 
kellett kiírni, és csak a tervezett 
értékek aktualizálása után jelent-
kezett egy cég, amely vállalta a 

munka elvégzését. Elmondta még, 
hogy addig is, amíg a körforgalom 
építésének nekiláthatnak, az út-
kereszteződés közelében járdát és 
parkolót fognak létrehozni.

A körforgalmat már tavaly sze-
rették volna megépíteni, de akkor 
erről nem lehetett szó, hiszen Gyer-
gyószentmiklósról 2019 őszén te-
relték Alfalun át a Csíkszere-
da–Maroshévíz útvonalon 
közlekedő teherforgalmat. 
Jelenleg még mindig ugyan-
ez a helyzet, továbbra is er-
re közlekednek a teherau-
tók. Így egyelőre nem lehet 
tudni, mikor kezdődhet el a 
beruházás. Gyergyószentmik-
lóson ugyanis ősz óta nem történt 
számottevő munkálat a korábbi 
teherforgalom útvonalán, azaz a 
Dózsa György, a Békény és a Ha-
lász utcában, amelyek továbbra is 
munkaterületnek számítanak. Így 
várhatóan még hónapokig nem tér-
nek oda vissza a teherautók.

H I R D E T É S

  Folytatás a  6.  oldalról

1990 után azonban gyorsan le-
épült – a még be sem fejezett – 
ipara, a műszaki értelmiségi réteg 
pedig gyorsan eltűnt. Ilyen körül-
mények között kellett volna felta-
lálnia magát a városnak, ezt azon-
ban csak abban az esetben tudja, 
ha kap egy új küldetést. Ha ez nem 
történik meg, akkor megmarad a 
vegetatív állapot, és mindössze 
annyira futja, hogy versenyezni 
fog a szomszédos településekkel. 
A térség sajátossága ugyanis, hogy 
a környékbeli községek nagyon 
erősek és nagy a lakosságszámuk. 
Ha tehát metropoliszövezetekről 
beszélünk, akkor el kell monda-
nom, hogy egyfajta pólust látok ki-
alakulni Ditró és Remete közvetlen 
vonzáskörzetében, ami Gyergyó-
szentmiklós konkurenciája lehet. 
Egyértelmű, hogy esetükben van 
igazi szimbiózis.

 
– Ilyen megközelítésben visz-

sza is kanyarodok az eredeti 
kérdéshez: Gyergyószentmik-
lósnak milyen a viszonya a kör-
nyékbeli nagyközségekkel?

– A diplomatikus tiszteletadá-
son túl nem volt nagyobb közeledés 
régebben, én legalábbis így érzé-
keltem hivatalba lépésem után. 
Egyrészt azért, mert más-más párt-
színekben politizáltak a térségbeli 
önkormányzatok (a községek nagy 
része RMDSZ-es többségű, a város 
viszont MPP-s vezetésű volt – szerk. 
megj.), másrészt Gyergyószentmik-
lós túl gyenge volt ahhoz – és még 
mindig gyenge –, hogy összefogja, 
nemhogy alágyűrje, ezt a térséget. 
A metropoliszövezet azért nem élet-
képes számomra pillanatnyilag, 
mert elbillen a mérleg: nem a köz-
ségek fognak csatlakozni Gyergyó-
szentmiklós urbánus képességei-
hez, hanem a város fog felzárkózni 
a modern vidéki igényekhez; mi 
ugyanis azt a hátrányt próbáljuk 
behozni, amit a községek már meg-
léptek. Igen ám, de az urbánus élet-
vitelhez sok mindent ki kell építeni, 
amit a szomszédos közösségek nem 
biztos, hogy felvállalnak.

 
– Ezt fejtsük ki, hiszen itt már 

valóban egyfajta jövőképet sejtet.
– Egy vezető szerepekkel ren-

delkező településnek szüksége 
van színházra, múzeumra, egész-
ségügyi intézményekre, iskolákra, 
főiskolákra – és sorolhatnánk. A 
mi esetünkben ilyen téren a város-
nak meg kellene osztania bizonyos 
hatásköröket, ám látni kell, hogy 
ezekből a vidéki önkormányzatok 
mit is vállalnának fel. Ha fantázi-
álni kell, akkor például Gyergyó-
szárhegyen lehetne egy térségi 
múzeum, amit a szárhegyi költ-
ségvetésből lehetne működtetni; 
Remete vagy akár Alfalu újonnan 
épülő, kiválóan felszerelt műve-
lődési házában kaphatna helyet 
a Figura színház. A város pedig a 
felszabadult energiákat a kórház 
fejlesztésére fordíthatná. De mind-
ezek az elképzelések nem a közel-
jövőben eldöntendő kérdések.

 
– Ha már eljutottunk idáig, 

engedje meg, hogy lépjünk fel-

jebb még egy szinttel. Gyergyó-
szentmiklós valóban kisváros, 
mégis – mondhatni, erején felül 
– színházat, múzeumot, kórhá-
zat működtet, jelentősen meg-
terhelve a helyi költségvetést. 
Darázsfészekbe nyúlok, mégis 
megteszem: nem lenne-e jobb 
Székelyföld tekintetében egy-
egy színházat (nem négyet-ötöt), 
táncegyüttest (a jelenlegi három 
helyett), bábszínházat fenntar-
tani, ami ráadásul igazi és erős 
székelyföldi kulturális intéz-
mény lehetne. 

– A mi sajátosságunk, hogy 
kisebbségben élünk, a kisebbségi 
kultúrát pedig teljesen másként 
kell súlyozni, mint egy ország 
többségi kultúráját; ezek az in-
tézmények a kisebbségi létünk 
kapaszkodói. Az, hogy Székely-
földön ilyen sok kulturális intéz-
mény működik, gazdagságot és 
értéket mutat. Azt azonban való-
ban érdemes lenne a politikum-
nak felmérnie, hogy mennyibe is 
kerül a mi kisebbségi kultúránk. 
Ez nyilván nem azt kell jelentse, 
hogy abból faragjunk, mindössze 
azt, hogy lássuk, merre tartunk 
és mik a tendenciák. Helyi szinten 
úgy gondolom, hogy ha egy önkor-
mányzat azt látja, hogy megvan az 
erőforrása – anyagi és humán – és 
az igényessége, hogy szükség van 
a magaskultúrára, akkor fenn is 
kell tartani ezeket a műhelyeket. 
A megyének ezért fontos több kul-
turális intézményt fenntartania, 
hiszen nálunk azért nyilvánvaló-
an erősebb a széki öntudat, mi is 
a „gyergyóiságunkat” jobban fel-
vállaljuk, mint a „hargitamegyei-
ségünket”.

– Utolsó kérdésként térjünk 
ki a térségi nagyberuházásra, 
a remetei repülőtér-építésre. 
Meglátásunk szerint ez látvá-
nyos folyamatokat indíthat el. 
Ön is ennyire derűlátó? 

– Jó példa a remetei magánbe-
ruházás, és remélhetőleg ez máso-
kat is inspirálni fog. A beruházás 
tükrében Gyergyószentmiklósnak 
az úthálózatán kell fejlesztenie, 
hiszen a jövőbe kell tekinteni: a 
szomszédságunkban autópálya 
fog épülni, nekünk pedig arra kell 
felkészülnünk, hogy az autópálya 
elkészülte után a város miként fog 
tudni élni ezzel a lehetőséggel. 
Én egyébként azt fi gyeltem meg, 
hogy a reptérépítéssel párhuza-
mosan nálunk is elindult valami 
mozgolódás: az érdeklődés kö-
zéppontjába került a lakóparkok 
ügye, valamint a turisztikai be-
ruházások is, mondhatni, virág-
korukat élik. Ahogy készülnek a 
zonális rendezési tervek (PUZ), 
egyre nagyobb az érdeklődés a 
vállalkozók, befektetők részéről, 
hogy a város környezetében lakó-
parkokat építsenek. Nekünk arra 
kell felkészülnünk, hogy itt is 21. 
századi körülmények között le-
hessen jövőt építeni. Noha már a 
század harmadik évtizedébe lép-
tünk, de még mindig a 20. századi 
infrastrukturális viszonyokkal 
vagyunk. Az én feladatom, hogy 
a várost tudjuk áthozni a 21. szá-
zadba.

Körforgalom kell a két út találkozásához. Hamarosan elkészülhet   ▴  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




