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A N T A L  E R I K A

Rendszerint március-április so-
rán elkezdődnek az útjavítási 

munkálatok, de mivel idén az idő-
járás ezt nem tette lehetővé, 

egy hónap késésben van-
nak a 13A jelzésű ország-
út Hármasfalu és Szováta 
közötti szakaszának javí-
tásával – tudtuk meg Ele-
kes Róberttől, az Országos 

Út- és Híd ügyi Igazgatóság 
brassói szóvivőjétől.

Jelenleg Maros megye északi ré-
szén dolgoznak, Rücs környékén, a 

15 E jelzési úton, de várhatóan jövő 
héten jönnek át, hogy a szovátai út-
szakaszon is hozzálássanak a mun-
kálatokhoz, ahol egy ötezer négyzet-
méternyi felületet, hozzávetőlegesen 
10 kilométernyi utat javítanak meg 
– válaszolta a Székelyhonnak az or-
szágos útügyi hivatal szóvivője.

Az időjárás miatt késnek

„Tudjuk, hogy az ott egy problémás 
útszakasz, de sajnos a rossz idő, az 
esőzések miatt egy hónap késésben 
vagyunk. Elnézést kérünk az ott át-
haladóktól” – fogalmazott Elekes, 
hozzátéve, hogy már rég meg kellett 
volna javítaniuk, de míg korábban 

március-áprilisban már elkezdték 
a munkálatokat, ezt az ütemet idén 
nem sikerült tartani, csak május-
ban láttak hozzá a munkálatokhoz. 
„Pedig Maros megyében általában 
hamarabb beköszönt a tavasz, mint 
Brassóban, tehát ott még a szokásos-
nál is hamarabb szoktuk elkezdeni a 
javításokat, de ez idén nem így tör-
tént” – magyarázta.

Az országos útügy szóvivője ér-
deklődésünkre azt is elmondta, 
hogy igazából nem kátyúk azok a 
hibák, amelyekről olvasóink részé-
ről is több jelzést kaptunk, hanem 
annak a védőrétegnek a meghibá-
sodása, amelyet tavaly húztak az 
útra, hogy az aszfaltréteget védje. 

Ez a védőréteg megrepedezett, egy 
centiméteres darabok jöttek fel be-
lőle, ezt kell megjavítani tulajdon-
képpen. Közben hetek óta zajlik a 
13A jelzésű országút Csíkszereda és 

Székelyudvarhely közötti szakaszán 
a kátyúzás, jelenleg Kápolnásfalu és 
a Cekend-tető között dolgoznak. 

Várhatóan jövő héten javítják a Szovátára vezető utat
• Maros megye északi részén, Rücs környékén, a 15 E jelzésű országúton dolgoznak 
jelenleg az országos útügyi vállalat alkalmazottai, de jövő héten várhatóan már a 
Szovátára vezető útszakasz javítási munkálatai következnek, ahonnan több olvasónk 
is jelezte, hogy megrongálódott az aszfalt, kátyúkat kell kerülgetni. A tervek szerint jövő héten 

hozzálátnak a javítási 
munkálatokhoz

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Közös beruházás-
ként épít elkerülő utat 
a városon áthaladó 
tranzitforgalom szá-
mára Hargita Megye 
Tanácsa és Gyergyó-
szentmiklós önkor-
mányzata. A tervezett 
út lakóövezeten halad 
át, az érintett lakók 
tiltakoznak.

GERGELY IMRE

A megyei tanács csütörtöki 
online ülésén szavazott ar-
ról a társulási szerződésről, 

amelynek tárgya annak az útnak a 
kiépítése, amely a Gyergyószent-
miklóson áthaladó tranzitforgal-
mat szolgálná ki. Az ülést követő-
en pedig Borboly Csaba, a megyei 

tanács elnöke és Csergő 
Tibor, a város polgármes-
tere alá is írta a dokumen-
tumot. Erre egy nappal azt 
követően került sor, hogy a 
két önkormányzati vezető 
kézhez kapta azt a petíciót, 

amelyben két érintett utca 
lakói tiltakoznak a tervezett útvo-
nal ellen. Az elkerülő utat két sza-
kaszban tervezik megépíteni, az 
első a város Szárhegy felőli bejára-
tától a vasútig a mezőn át vezetne, 
majd innen a Kossuth Lajos utcáig 
haladna tovább. A mostani szer-
ződéskötés után meg is kezdődik 
a közbeszerzés ennek megvalósí-
tására. A költségek kétharmadát a 

megyei önkormányzat fi zeti, egy-
harmad hárul a városra. 

Merre tovább?

Kérdés azonban, hogy a Kossuth 
Lajos utcától hol haladnak majd to-
vább a teherautók Tekerőpatak felé. 
A szerződés szövege szerint a máso-
dik szakasz déli irányba a Kossuth 
Lajos utcától a Békény és a Halász 
utcába vezeti vissza a tranzitforgal-
mat (ahol korábban is haladt), de a 
másik irányba (észak felé) a Külső 
és a Régigyár utcába vinné a forgal-
mat, azaz szintén lakóházak közé. A 
két utca lakói közül több mint 200-
an írták alá azt a petíciót, amelyet 
még múlt héten iktattak a gyergyó-
szentmiklósi városházán, és ame-
lyet a megyei önkormányzathoz 

is eljuttattak. Az aláírók ebben le-
szögezik, nem értenek egyet azzal, 
hogy az ő utcájukban haladjanak 
a nehézgépjárművek. Érveik közt 
felsorolják egyebek mellett, hogy a 
forgalom nagyon közel haladna el a 
lakóházakhoz, és emiatt azok káro-
sodnának; az utcák szélessége nem 
felel meg annak, hogy teherforgal-
mat szolgáljanak ki; a Régigyár ut-
cai híd nem bírná el a terhelést; az 
átmenő forgalom miatt romlana az 
ott élők életminősége.

A tiltakozó nyilatkozatot be-
nyújtó egyik Külső utcai lakos 
megkeresésünkre elmondta, ő nem 
tekinthető egyedüli kezdeményező-
nek, a két utca lakóinak általános 
felháborodását, tiltakozását tükrö-
zi, mindenki egyetért abban, hogy 
mindenképpen megpróbálják meg-

akadályozni azt, hogy az utcáikba 
tereljék a nehézgépjárműveket. 
Elmondta, a két utcában néhány ki-
vétellel az összes lakó aláírta a tilta-
kozást. Hozzátette, mindenképpen 
elvárták volna azt is, hogy mielőtt 
ilyen döntést hoznak, velük is szóba 
álljanak, kikérjék a véleményüket 
az illetékesek. Remélik, nem való-
sul meg ebben a formában a terv.

Egyelőre semmi sem végleges

A szerződéskötést megelőzően 
Csergő Tibor polgármester azt kö-
zölte, hogy a dokumentumban 
szereplő útvonalterv még nem vég-
leges, és beszélgetni fognak a petí-
ciót aláírók képviselőivel is erről. 

Most a hatástanulmányok készítése 
következik, és ezek alapján keresik 
meg a legoptimálisabb útvonalat. 
Hozzátette ugyanakkor, hogy az 
nem lenne jó megoldás, ha a Bé-
kény és a Halász utcába visszatér-
ne a kétirányú teherforgalom, mert 
ezt akárhogyan is javítanák fel, 
nem bírná a terhelést. A Külső utca 
azonban alkalmas lenne arra, hogy 
átvegye a forgalom felét, az egyik 
útirányba közlekedő járműveket, 
ez még szélesebb is, mint a Békény 
utca – tette hozzá.

 
Kérdés, hogy meddig 

Mint az elöljáró ismertette, egyelő-
re az első szakasz megépítése kör-
vonalazódik, és ő úgy számol, hogy 
már jövő év végén új úton közle-
kedhetnek a Szárhegy felől érkezők 
az országúttól a vasútig. Tervei sze-
rint négy éven belül a Tekerőpatak 
felé vezető szakasz is megvalósul. 
Hogy hol, azt még nem lehet tudni. 
Borboly Csaba a téma kapcsán el-
mondta, a város bölcsességére bíz-
zák a nyomvonal eldöntését, és azt 
a verziót fogják támogatni, amelyet 
Gyergyószentmiklós eldönt. Hogy 
ennek meddig, hány évig kell majd 
kiszolgálnia a teherforgalmat, az 
jelenleg nagyon kérdéses. A végső 
megoldást a gyergyószentmiklósi 
tranzitforgalom számára az jelenti 
majd, ha megépül az úgynevezett 
„nagy körgyűrű” annak a gyors-
forgalmi útnak a részeként, amely 
a Ditrótól, a tervezett autópályától 
egészen Sepsiszentgyörgyig min-
den helységet megszabadítana 
a nehézgépjárművektől. Csergő 
szerint erre nem „holnap”, hanem 
csak majd „holnapután” lehet szá-
mítani. Reméli, még az ő életében 
megtörténik. 

Merre is haladjon a forgalom?
Út a gyergyói teherforgalomnak: aláírták a szerződést, a lakók tiltakoznak

Az egyik érintett gyergyó-
szentmiklósi utca, ahol 
áthaladna a tranzitforgalom
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