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A Szeben megyei Nagytal-
mács és Bojca közti korsze-
rűsítés mintájára egyelőre 

csupán egy 800 méteres útszakaszt 
készül kétsávosról négysávosra 
szélesíteni az Országos Közútkeze-
lő Vállalat (CNAIR) Brassó megyei 
kirendeltsége. Kérdésünkre, hogy 
a Szeben és Brassó megyei beru-
házáson kívül terveznek-e további 
útszélesítéseket, esetleg kapaszko-
dósávok létesítését, Elekes Róbert, 

az útügyi hatóság szóvivője 
nemmel válaszolt. A Nagy-
szebent Brassóval összekö-
tő műút egy-két szakaszá-
nak négysávosítása azért 
nem történhet meg, mert 
az állami erdészeti hatóság 

nem engedélyezte az erdő né-
hány méteres sávon való kivágását. 
„Az útszélesítés a kiadások mellett 
rengeteg olyan problémával jár, ami 
egy kívülállónak szinte elképzelhe-
tetlennek tűnhet. Például telkeket, 
erdősávokat kellene felvásárolni 
olyan körülmények közt, hogy a 

legtöbb helyen még a telekkönyvi 
viszonyok sem tiszták” – mutatott rá 
Elekes Róbert. A CNAIR ugyanakkor 
nem zárkózik el egy harmadik, úgy-
nevezett kapaszkodósáv építésétől 
a Segesvár–Marosvásárhely útvo-
nal szásznádasi, illetve balavásári 
szakaszán sem, csakhogy míg az 
előbbin földcsuszamlások akadá-

lyozzák a további beruházásokat, a 
balavásári domb közepén van egy 
híd, amelynek a szélesítése komoly 
pluszbefektetést igényelne. Hasonló 
gondok adódnak a Hargitán átveze-
tő Székelyudvarhely–Csíkszereda 
útvonalon is. Az útügyi hatóság szó-
vivője szerint a Segesvárt Fehéregy-
háza irányából Hétúrig elkerülő út 
tervezett építése nemcsak a Brassó 
vagy Székelykeresztúr és Marosvá-
sárhely között autózó sofőrök dolgán 
könnyítene, hanem a segesvári várat 
és a belvárost is óvná a kamionfor-
galomtól.

Alig lesz útszélesítés
Akadályozott az úthálózat biztonságosabbá tétele

6 A K T U Á L I S

A baleseteket és a torlódásokat is meg 
lehetne előzni egy vagy két pluszsávval

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR
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Még az előző városvezetés ad-
ta le a pályázatot a CNI-hez, 

amelyben összesen hétmil-
lió lejt igényeltek egy fedett 
tanuszoda megépítéséhez 
– emlékeztetett Koncz Hu-
nor János székelykeresztúri 
polgármester. Mint mondta, 

a projektet ők is átnézték, és 
kiderült, hogy a létesítmény üzemel-

tetése évente közel 750 ezer lejbe ke-
rülne, amit nehezen engedhet meg 
magának a kisváros, ezért változtat-
ni kellett az elképzelésen.

Hosszú távon gondolkodva

A tisztségviselő rámutatott, a pá-
lyázat során lehetőségük nyílt más 
típustervet választani, és úgy dön-
töttek, hogy egy nagyobb létesítmény 
megvalósítására kérnek támoga-
tást, amely nemcsak tanuszoda, de 
szabad időközpontként is működhet. 

Ez azt jelenti, hogy a 25 méter hosszú, 
15,4 méter széles és 1,8 méter mély 
medence mellett több mint száz férő-
helyes lelátó, valamint öltözők, tor-
na- és edzőterem is lesz az épületben. 
A megvalósítás ára harmincmillió 
lejre növekedett a változtatások mi-
att, de szerencsére az RMDSZ közben-
járásával megkapta ezt a támogatást 
a CNI-től az önkormányzat. A polgár-
mester információi szerint jövőre már 
jó eséllyel elkezdődhet az építkezés.

A változtatásoknak köszönhetően 
versenyeket is rendezhetnek majd 
az új tanuszodában – magyarázta 
Koncz Hunor János. Bérbe is lehet ad-
ni a létesítményt, az ebből származó 
bevételek pedig az üzemeltetésbe se-
gítenek be. Lényeges, hogy az úszás 
mint sportág is megerősödhet a tele-

pülésen, hiszen lehetőség lesz a gye-
rekek, fi atalok oktatására. „A projekt 
szépsége, hogy nemcsak a székelyke-
resztúriakat szolgálja majd ki, de az 
egykori fi úszékhez tartozó környék-
beli településeket is, ami már mintegy 
23 ezer embert jelent” – fogalmazott a 

tisztségviselő. Az új szabadidőköz-
pontot egyébként a régi edzőpálya 
helyén fogják megépíteni.

Fedett uszoda épülhet Székelykeresztúron
• Közel harmincmillió lejből épülhet fedett tanuszoda 
és szabadidőközpont Székelykeresztúron, miután a 
helyi önkormányzat sikeresen pályázott az Országos 
Beruházási Társaság (CNI) programjában. Mintegy 23 ezer embert szolgál 

majd ki az új létesítmény

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y K E R E S Z T Ú R  
     POLGÁRMESTERI  HIVATALA

• Mindössze két útszélesítési terve van folyamatban az 
országos útügyi társaság brassói regionális kirendelt-
ségének, amelynek fennhatósága alá tartozik a székely-
földi úthálózat is.

GERGELY IMRE

E gy gyergyószentmiklósi fi atal 
fejlesztő, Szekeres Szabolcs fel-

ajánlása révén az In Time alkalma-
zás segítségével már most lehetővé 
vált, hogy bárki bejelentkezzen és 
időpontot foglaljon az úszásra. 

Fontos ez, hiszen nem egy nagy 
kapacitású létesítményről van szó, 
egyszerre 65 főnél többen nem tar-
tózkodhatnak az uszodában tel-
jes kihasználtság mellett sem. Az 
előzetes időpontfoglalás nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy ne legyen 
zsófoltság, és aki úszni szeretne, az 
mindig számíthasson arra, hogy ezt 
várakozás nélkül meg is teheti. Erről 
Csergő Tibor polgármester és Kercsó 
Zoltán, a létesítményt működtető 
VSK vezetője tartott sajtótájékozta-
tót. Megtudtuk, hogy telefonon is 
lehetőség lesz időpontfoglalásra, 
szombat reggel 8 órától lesz elérhető 
a 0748-689565-ös telefonszám. 

Az uszoda szombattól naponta 8 
és 20 óra között fogadja az úszókat, 
és kétórás időszakokra lehet majd 
igénybe venni. Elsőrendű célja, 
hogy minden gyergyószentmiklósi 
és környékbeli gyermek megta-
nulhasson ott úszni, ezért idővel 
bevezetik majd az iskolák számára 
az „úszósulit”, amelyet megfelelő 

képesítéssel rendelkező oktatók 
fognak irányítani. Egyébként az 
oktatók már fogadják a tanulni 
vágyó gyerekeket, és nagy szám-
ban vannak jelentkezők is, persze 
emellett bárkit szívesen látnak. A 
létesítményben egész nap képzett 
életmentő tart szolgálatot.

Fontos tudnivalók 

Egyszerre legtöbb 65 személy tartóz-
kodhat a vízben. Belépéskor minden-
ki kap egy zárható öltözőszekrényt 
és egy számmal ellátott szilikon kar-
kötőt, amelyet távozáskor le kell adni 
a szekrénykulccsal együtt. A 
belépőjegy 2 órára felnőt-
teknek 20 lej, diákoknak 
és nyugdíjasoknak 15 lej. 
Emellett családi jegy, bérlet 
is váltható lesz, és kedvez-
ményekben részesülnek a 
szervezett iskolai csopor-
tok, valamint az igazolt sportolók. 
A teljes árlista a VSK Gyergyó Face-
book-oldalán is megtalálható lesz. 
Úszósapka, papucs és fürdőruha 
használata kötelező. 19 parkoló-
hely áll a vendégek rendelkezésére, 
a parkoló a Makkos utcából közelít-
hető meg. A régóta várt megnyitást 
beárnyékolja a járványhelyzet, az 
uszoda használata az aktuális jár-
ványügyi előírások betartásával lesz 
lehetséges.

Szombattól lehet úszni
• Megnyílik a gyergyószentmiklósi uszoda, szombat 
reggel 8 órától fogadja az úszni vágyókat. Már lehetővé 
vált az időpontfoglalás is, egy e célra kifejlesztett tele-
fonos applikáció segítségével.




