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• Konkrét megoldás-
sal készül válaszolni 
Nyárádszereda ön-
kormányzata a hónap 
elején napvilágot lá-
tott hírre, miszerint a 
bukaresti kormány az 
országos helyreállítá-
si tervbe (PNRR) fog-
lalta az A8-as autópá-
lya Marosvásárhely és 
Nyárádszereda közötti 
25 kilométeres szaka-
szának megépítését.

S Z U C H E R  E R V I N

A mennyiben a marosi me-
gyeszékhely és a bekecsalji 
kisvárost összekötő út nem 

marad csupán színes csík a szállí-
tási minisztérium valamelyik térké-
pén, Nyárádszeredának azzal kell 
majd szembesülnie, hogy egy ideig 
végállomás lesz a Marosvásárhely 
és Jászvásár közötti sztrádán. In-
nen tovább bármilyen irányban, a 
főtér érintésével, csak megyei úton 
lehet továbbhaladni. A szaktárca 
ugyanis leszögezte, hogy számára 
a két vég jelent prioritást: a Maros 
megyei, illetve a Leghin és Paşcani 
közötti 34 kilométeres rész. Az el-
képzelés szerint az EU helyreállítási 
alapjából készülő pályaszakaszok 
építését 2026-ig kell befejezni.

Elkerülő utakkal oldanák meg

„Örülünk, hogy az Erdélyt Moldvá-
val összekötő autópálya építése a 

Marosvásárhely és Nyárádszereda 
közti szakasszal rajtol. Azonban 
mindaddig, amíg nem készül el 
Szováta irányába a folytatás, Sze-
reda tölcsérként működhet. Nem 
hisztizünk, nem verjük magunkat a 
földhöz, hanem a megoldáson dolgo-
zunk” – mondta el lapcsaládunknak 
Tóth Sándor, az 5500 lakost számlá-
ló Nyárád menti kisváros elöljárója. 
A polgármester elképzelése szerint 
aff éle elkerülő utakkal mennének 
a Nyárádgálfalva és Nyárádszereda 
határába tervezett pályavég elébe. 
A városházának nincs pénze kör-
gyűrűépítésre, ezért a meglévő me-

zőgazdasági utakat szélesítenék ki 
és aszfaltoznák le. Mindkét terelőút 
Székelytompa környékéről indulna; 
egyik Jobbágyfalván csatlakozna a 
Székelyhodos felé vezető 135A jelzésű 
megyei úthoz, a másik meg András-
falván kapcsolódna a szintén megyei 
besorolású, a Bekecsen keresztül-
vezető DJ135-ös sóváradi úthoz. Így 
egyetlen sofőrnek sem kellene végig-
hajtania Nyárádszereda utcáin.

Évek óta húzódó vita

Mint ismeretes, a városvezetésnek 
ennél is nagyobb fejfájást okoz a 

következő, Nyárádszereda–Szo-
váta szakasz. Az önkormányzat 
ugyanis évek óta vitában áll az 
országos útügyi hatósággal és az 
A8-as sztráda tervezőivel, akik 
a település kettévágásával és jó 
pár ingatlan lebontásával olda-
nák meg az autópálya áthaladását 
Nyárádszeredán. A többszöri hívás 

ellenére 2020-ig a CNAIR illetéke-
sei egyszer sem szálltak ki a hely-
színre megtekinteni, miféle tervre 
fordítják a közpénzt. Tóth Sándor 
nemrég egy 41 oldalas doku-
mentációt tett a szállítási 
tárca asztalára, amelyben 
részletesen taglalja a vá-
laszt arra a kérdésre, hogy a 
polgármesteri hivatal miért 
ragaszkodik a nyomvonal 
módosításához. A részletes 
összeállításban az önkormányzat 
nemcsak a jelenlegi elképzelés hát-
rányait sorolja fel, hanem életké-
pes alternatívát is kínál.

Ha elkezdődik az építkezés, 
Nyárádszeredának azzal 
kell szembesülnie, hogy 
egy ideig végállomás lesz a 
Marosvásárhely és Jászvásár 
közötti sztrádán
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F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Az előző városvezetés is pályá-
zott már az inkubátorház lét-

rehozása érdekében, ám formai 
hibák miatt nem jártak sikerrel – 
emlékeztetett Koncz Hunor János 
székelykeresztúri polgármester. 
Mint mondta, nemrég derült ki, 
hogy az Európai Unió Vidéki Beru-

házások Ügynöksége (AFIR) újból 
lehetőséget biztosít a pályázásra, 
ezért tárgyalóasztalhoz ültek Har-
gita Megye Tanácsával, hogy közö-
sen állítsák össze a dokumentációt. 
A támogatásból a szükséges 6,3 
millió lej ötven százalékát tudják 
fi nanszírozni, az önrész kétharma-
dát a megyei tanács, a többit pedig 
a helyi önkormányzat fogja biztosí-
tani a megállapodás szerint. A pá-
lyázatot egyébként már le is adták, 

jelenleg az ezzel kapcsolatos észre-
vételezésekre várnak.

Változtattak a feltételeken

Az inkubátorházat egy volt szövetke-
zeti épületben szeretnék létrehozni, 

amely a Zeyk Domokos Szakközép-
iskola közelében található – tudtuk 
meg Koncztól. Ehhez az épület teljes 
felújítására van szükség. Az ere-
deti elképzelés szerint csak textil-, 
illetve bőrfeldolgozásban érdekelt 
kisiparosok – ilyen jellegű képzés 

zajlik a településen – költözhettek 
volna be az inkubátorházba, ám a 
polgármester javaslatára módosítot-
tak a feltételeken, vagyis a kreatív 
munkát végző kisvállal-
kozók is jelentkezhetnek 
majd. „A helyek 55 százalé-
kát a kisiparosok számára 
tartjuk fent, míg a többi he-
lyiséget más kreatív mun-
kát végző kisvállalkozók 
is kibérelhetik” – közölte. 
Az intézmény vezetését 
a székelyudvarhelyi Hargita 
Business Center tapasztalt munka-
társaira szeretnék bízni.

Inkubátorházban gondolkodnak Székelykeresztúron – közösen pályáznak
• Hatmillió lejért pályázik Hargita Megye Tanácsa, 
illetve a székelykeresztúri önkormányzat azért, hogy 
inkubátorházat létesíthessenek Székelykeresztúron. 
Egy régi épületet szeretnének felújítani, ahol textil- és 
bőrfeldolgozásban érdekelt kisiparosoknak, ugyanak-
kor kreatív munkát végző kisvállalkozóknak biztosítaná-
nak kedvezményes feltételeket.

6,3 millió lejre lesz szükség ennek 
az épületnek a felújítására és átalakítására
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Tölcsérként működhet a város
Nyárádszeredában felkészülnek az autópálya „fogadására”




