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H I R D E T É S

 TERELŐUTAKKAL TEHERMENTESÍTENÉ A VÁROST A VÁRHATÓ NAGY FORGALOMTÓL NYÁRÁDSZEREDA ÖNKORMÁNYZATA

Készülnek az autópálya „fogadására”
Elkerülő utak létesítésével 
igyekszik elkerülni Nyárád-
szereda önkormányzata, 
hogy a Marosvásárhelyt 
Jászvásárral összekötő 
autópálya első szakaszának 
megépítése esetén „töl-
csérként” vonzza magához 
a forgalmat. Mivel a vá-
rosházának nincs pénze 
körgyűrűépítésre, a meglévő 
mezőgazdasági utakat széle-
sítenék ki és aszfaltoznák le.

 » SZUCHER ERVIN

K onkrét megoldással ké-
szül válaszolni Nyárád-
szereda önkormányzata a 

hónap elején napvilágot látott 
hírre, miszerint a bukaresti kor-
mány az országos helyreállítási 
tervbe (PNRR) foglalta az A8-as 
autópálya Marosvásárhely és 
Nyárádszereda közötti 25 kilomé-
teres szakaszának megépítését. 
Amennyiben a megyeszékhelyt és 
a bekecsalji kisvárost összekötő 
út nem marad csupán színes csík 
a szállítási minisztérium valame-
lyik térképén, Szeredának majd 
azzal kell szembesülnie, hogy egy 

ideig végállomás lesz a Marosvá-
sárhely és Jászvásár közötti sztrá-
dán. Innen 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, illet-
ve a Leghin és Paşcani közötti 34 
kilométeres rész. Az elképzelés 
szerint az EU helyreállítási alap-
jából készülő pályaszakaszok 
építését 2026-ig kell befejezni.

„Örülünk, hogy az Erdélyt 
Moldvával összekötő autópá-
lya építése a Marosvásárhely és 
Nyárádszereda közti szakasszal 
rajtol. Azonban mindaddig, 
amíg nem készül el Szováta irá-
nyába a folytatás, Szereda töl-
csérként működhet. Nem hisz-
tizünk, nem verjük magunkat a 
földhöz, hanem a megoldáson 
dolgozunk” – mondta el a Kró-
nikának Tóth Sándor, az 5500 
lakost számláló nyárádmenti 

városka elöljárója. A polgár-
mester elképzelése szerint aff éle 
elkerülő utakkal mennének a 
Nyárádgálfalva és Nyárádszere-
da határába tervezett pályavég 
elébe. A városházának nincs 
pénze körgyűrűépítésre, ezért a 
meglévő mezőgazdasági utakat 
szélesítenék ki és aszfaltoznák 
le. Mindkét terelőút Székelytom-
pa környékéről indulna; egyik 
Jobbágyfalván csatlakozna a 
Székelyhodos felé vezető 135A 

jelzésű megyei úthoz, a másik 
meg Andrásfalván kapcsolódna 
a szintén megyei besorolású, a 
Bekecsen keresztülvezető DJ135-
ös sóváradi úthoz. Így egyetlen 
sofőrnek sem kellene végighaj-
tania Nyárádszereda utcáin.

Mint ismeretes, a városve-
zetésnek ennél is nagyobb fej-
fájást okoz a következő, Nyá-
rádszereda–Szováta-szakasz. 
Amint többször is beszámol-
tunk róla, az önkormányzat 
évek óta vitában áll az országos 
útügyi hatósággal és az A8-as 
sztráda tervezőivel, akik a tele-
pülés kettévágásával és jó pár 
ingatlan lebontásával oldanák 
meg az autópálya áthaladását 
Szeredán. A többszöri hívás 
ellenére 2020-ig a CNAIR ille-
tékesei egyszer sem szálltak 
ki a helyszínre megtekinteni, 
miféle tervre fordítják a köz-
pénzt. Tóth Sándor nemrég egy 
41 oldalas dokumentációt tett 
a szállításügyi tárca asztalá-
ra, amelyben részletesen tag-
lalja a választ arra a kérdésre: 
a polgármesteri hivatal miért 
ragaszkodik a nyomvonal mó-
dosításához. A részletes ösz-
szeállításban az önkormányzat 
nemcsak a jelenlegi elképzelés 
hátrányait sorolja fel, hanem 
életképes alternatívát is kínál.

Ha megépül a sztrádaszakasz, a bekecsalji kisváros a Vásárhely–Jászvásár-autópálya végállomása lehet
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 » KRÓNIKA

Nem csökkent, így továbbra is 
óriási a különbség az Európai 

Unió leggazdagabb és legszegé-
nyebb országa, Luxemburg és Bul-
gária között – derült ki az Európai 
Unió statisztikai hivatala (Euros-
tat) által kiadott, a tavalyi előzetes 
adatokat tartalmazó jelentésből, 
amely szerint Románia a középme-
zőnybe tartozik. Vásárlóerő-egy-
ségben (PPS) számolva az egy főre 
jutó bruttó hazai termék (GDP) és 
az egy főre jutó tényleges egyéni 
fogyasztás (AIC) alapján is torony-

magasan vezet a nyugat-európai 
nagyhercegség a 27 tagú közösség-
ben. Bulgária javított, de továbbra 
is erős lemaradásban van. Az uni-
ós átlagot 100 százaléknak véve az 
euróövezetben az egy főre jutó ha-
zai össztermék és az egy főre jutó 
tényleges egyéni fogyasztás is 105 
százalékra rúgott tavaly.

A leggazdagabb országban, Lu-
xemburgban az egy főre jutó GDP 
266 százaléka volt az uniós átlag-
nak, míg az utolsó helyezett Bul-
gáriában 55 százalék. Egy évvel 
korábban, 2019-ban Luxemburg 
egy főre jutó GDP-je 259 százalék, 

Bulgáriáé pedig 53 százalék volt. 
Tíz országban – Luxemburg, Íror-
szág, Dánia, Hollandia, Ausztria, 
Svédország, Németország, Belgi-
um Finnország és Franciaország 
– haladta meg az uniós átlagot 
az egy főre jutó GDP tavaly. A kö-
zépmezőnybe – a 70 és 100 szá-
zalék közötti kategóriába – került 
Málta, Olaszország, Csehország, 
Szlovénia, Litvánia, Ciprus, Észt-
ország, Spanyolország, Portugá-
lia, Lengyelország, Magyarország, 
Lettország, Románia és Szlovákia. 
A maradék három országban – 
Horvátországban, Görögország-

ban és Bulgáriában – 70 százalék 
alatt volt a mutató. A háztartások 
életszínvonalát jobban tükröző 
egy főre jutó tényleges egyéni 
fogyasztásban is Luxemburg az 
első, az EU-s átlag 131 százaléká-
val és Bulgária az utolsó az átlag 
61 százalékával. Egy évvel koráb-
ban 134, illetve 58 százalékon állt 
a két adat.

Tavaly kilenc uniós tagállam-
ban – Luxemburg mellett Né-
metország, Dánia, Hollandia, 
Ausztria, Finnország, Belgium, 
Svédország és Franciaország – 
volt magasabb az uniós átlagnál 

az egy főre jutó tényleges egyéni 
fogyasztás. Tizenhárom ország-
ban mértek az uniós átlag és 75 
százalék közötti értéket, így Cipru-
son, Olaszországban, Litvániában, 
Írországban, Spanyolországban, 
Csehországban, Portugáliában, 
Máltán, Lengyelországban, Szlové-
niában, Romániában, Észtország-
ban és Görögországban. A folyama-
tos javulás ellenére Szlovákiában, 
Lettországban, Magyarországon, 
Horvátországban és Bulgáriában 
még mindig az EU-átlag 75 szá-
zaléka az egy főre jutó tényleges 
egyéni fogyasztás.

Továbbra is Luxemburg a leggazdagabb, Románia a középmezőnyben




