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Lazítanának az áthaladó forgalmon
Új Maros-híd épülhet a marosvásárhelyi vegyipari kombinát mögött

SIMON VIRÁG

Az A3-as autópályáról Ma-
rosvásárhelyre beérkező 
forgalmat egy körgyűrű se-

gítségével próbálják majd mérsé-
kelni, amely lehetővé tenné, hogy 
azok, akik csak át szeretnének ha-
ladni a városon, ezen az elkerülő 
úton tegyék meg, és ne a városon 
keresztül. Az autópálya Nyárádtő 
és Marosvásárhely közötti szaka-
sza nagy léptékben épül, és szinte 
biztos, hogy az év végi határidő-
ig elkészül; a körgyűrű esetében 
az első két, minisztériumi támo-
gatásra jóváhagyott szakasznál 
azonban még messze vannak a 
munkálatok megkezdésétől. 

A folyamatos tervezés és pályá-
zatírás jegyében a marosvásárhe-

lyi önkormányzati képvise-
lő-testület jóváhagyott egy 
újabb, a majdani körgyűrű 
kiegészítéseként meghatá-
rozott tervet. Ennek értel-
mében a marosszentkirályi 
és mezőpaniti önkormány-

zatokkal egy közös együtt-
működést írnak alá, amelynek 
részese lesz a Román Vízügyi 
Hatóság is. Ennek az együttmű-
ködésnek a célja közösen európai 
uniós alapokra pályázni, hogy 

megépülhessen egy új híd a Ma-
roson, valamint egy összekötő 
út, amely csatlakozik a városi 
körgyűrűhöz. A körgyűrű azon 
szakaszához, amely a Szabadság 
utca meghosszabbításaként elér 
a vegyipari kombinát mellé, és ott 
csatlakozik a Metro nagyáruház 
közelében lévő, az autópályáról 
le- és felvezető körforgalomhoz. 
Az új útszakasz Marosszentkirály 
és Mezőpanit község területét is 
érinti, ezért van szükség arra, 
hogy velük együttműködjön a 
megyeszékhely. A majdani Ma-
ros-híd a jelenlegi elképzelés sze-
rint a vegyipari kombinát mögött 
lenne, és összekötné Marosvásár-
helyt Marosszentkirállyal. 

Az elfogadott határozat ér-
telmében a városra esik az új 
Maros-híd és az új út megvaló-
síthatósági tanulmányának el-
készítése és a pályázathoz szük-
séges engedélyek beszerzése. A 
marosszentkirályi önkormány-
zatnak az esetleges terület- és 
épületkisajátításhoz szükséges 
folyamatokat kell majd intéznie. 
Mezőpanitra egyelőre csak annyi 
hárul, hogy a majdani megvaló-
síthatósági tanulmány alapján 
szerezze be azokat a szükséges 
engedélyeket, amelyek az ő terü-
letét is érintő útszakasz megépíté-
séhez szükségesek.

A kombinát város felőli részén haladhat 
majd el az út és vezethet a Maroshoz, 
amelyen keresztül új hidat építenek
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Befejezés – kortárs táncelőadás
A Transylvanian Contemporary Dance tánccsoport első bemutatójára 
várják az érdeklődőket vasárnap 19 órakor a Maros Művészegyüttes 
termébe. Mivel a helyek száma korlátozott, előzetes foglalás szüksé-
ges a 0757–059594-es telefonszámon, hétköznap 9–13, illetve 17–19 
óra között.

Kórus és kamarazenei koncert
Ma 19 órától Csíkszeredában, az unitárius templomban a Lux Au-
rumque Kamarakórus és a MÁV Szimfonikus Zenekar kamaraegyütte-
se tart közös koncertet. Ványolós András művészeti vezetésével a Lux 
Aurumque Kamarakórus műsorában hazai és külföldi kortárs zene-
szerzők világi és egyházi művei szólalnak meg. A koncert vendége a 
MÁV Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese. Műsorukban válogatás 
hangzik el Pachelbel, Bach, Torelli, Vivaldi és Mozart műveiből. A 
koncerten a zenekar és a kórus közösen adják elő Wolfgang Amadeus 
Mozart Ave verum című művét. A belépés díjtalan.

Ismét látható a Függöny
A marosvásárhelyi Spectrum Színház társulata június 3-án, csütörtö-
kön 19 órától újra játssza a Függöny című előadást. Az előadás alap-
vető kérdése: lehet-e embernek maradni bármely korban, bármilyen 
körülmények között? Jegyek a színház jegypénztárában válthatók az 
előadás előtt. Helyfoglalás a 0744–301875-ös telefonszámon.

• RÖVIDEN 

• Marosvásárhely Marosszentkirállyal és 
Mezőpanittal, valamint a Román Vízügyi Ható-
sággal társulva készítteti el egy új Maros-híd 
megépítési tervét, valamint egy összekötő útét, 
amely megkönnyíti a gépkocsik haladását a 
megyeszékhelyről a Mezőség felé.




