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SzéleSedik az aSzfaltSzalag, mégSem repeSnek alcSíkon 

Keserű „európaiasodás”
látványosan halad az e578-as jel-
zésű európai út alcsíki szakaszá-
nak felújítása. A munkálatok miatt 
a forgalom akadozik, azonban ez a 
kisebbik gond. Súlyosabb az, hogy 
az alcsíki falvak elöljárói keserű 
szájízzel vehetik tudomásul: nem 
éppen az történik, amit a tervekben 
ígért a kivitelező.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Az E578-as jelzésű európai út 
felújítási munkálatai miatt 
jelenleg nehézkes a közleke-

dés az alcsíki szakaszon, ahol egymást 
követik a részleges lezárások, illetve a 
forgalom több helyen csak egy sávon 
zajlik. A térség lakossága szívesen elvi-
selné a munkálatok okozta kényelmet-
lenségeket, cserében azért, hogy végre 
minőségi aszfaltszalagon közlekedhes-
sen. Az öröm azonban nem felhőtlen, 
főként azokon a településeken, ame-
lyek központján áthalad az út. 

Hol járjanak a kozmási 
szekerek?
„Nem pont ez volt a kezdeti ter-

vekben” – állítja több alcsíki elöljáró. 
Csíkkozmáson például annak idején 
saját erőből építették ki a gyalogosok 
számára a járdákat, akkor az úttest 
szintjénél tizenegynéhány centivel volt 
magasabb a járda. Most jóval az úttest 
szintje alatt maradt, és még nincs is le-
terítve minden aszfaltréteg. Része volt 
a felújítási terveknek a bekötőutak, a 
főút mellett lakók udvari bejáratainak 
az új utcaszintre történő emelése, ám 
ez sem úgy valósult meg, ahogy szeret-
ték volna. „Ez egy aszfaltpaca, nem pe-
dig szintre emelt behajtó” – mutatott a 
kapuja előtt kialakított meredek hup-
panóra egyik kozmási atyafi. A másik 
dilemmát az a rendelkezés okozza a 
helyi tanácsoknak, amely szerint köte-
lesek alternatív útvonalakat kialakítani 
a mezőgazdasági járművek, szekerek, 
traktorok számára. Az utóbbi típusú 
járműveket egy másik jogszabály – 
legalábbis elvben – kitiltotta az euró-
pai kategóriájú utakról. „Erre egyrészt 
pénzünk nincsen, másrészt pedig a fő-
utca mentén lakók számára fizikailag 
kivitelezhetetlen lenne” – nyilatkozta 
Bodó Dávid, Csíkkozmás polgár-

mestere. „Benyújtottunk ugyan egy 
pályázatot a mezőgazdasági utak léte-
sítésére, amelyet ha pozitívan bírálnak 
el, öt kilométernyi mezei utat tudunk 
építeni, ám ez messze áll a probléma 
teljes megoldásától” – tette hozzá az 
elöljáró.  Éppen ezért kezdetben, ami-

kor felmerült a nagyszabású felújítás 
gondolata, több alcsíki polgármesteri 
hivatalhoz hasonlóan felvetették, hogy 
optimális megoldásként az európai út 
nyomvonalát a településeken kívül je-
löljék ki. „Annál is inkább fontolóra 
kellett volna venni a javaslatot, hogy 

Csíkkozmáson például a templom 
melletti nagy kanyar rengeteg baleset 
helyszíne. Kétszer kellett újraépíteni a 
falumúzeumot, mert kamion szaladt a 
házba” – folytatta Bodó. 

Szentmárton, ahol 
a házak tetején autóznak
Hasonlóan nyilatkozott Ger-

gely András, Csíkszentmárton pol-
gármestere is. „Természetesen nem 
lehet nem örülni, hogy végre jó út 
kapcsolja össze a világgal a települést, 
ám egyik szemünk nevet, a másik sír. 
Olyan dolgok maradtak ki ugyanis az 
eredetileg jóváhagyott és az általunk 
ismert tervből, mint az egyes telepü-
lés-bejáratokhoz elképzelt lassító szi-
getek vagy az európai útnak a megyei 
utakkal való találkozásánál tervezett 
körkörös kereszteződések, nem be-
szélve a bekötőutak meg a főút mel-
letti lakosok bejáróinak szintre emelé-
séről. Utóbbi eléggé tessék-lássék mó-

don sikerült” – fogalmazott Gergely. 
A falukép szépségének sem használt 
az eddiginél jóval magasabbra emelt 
útszint. „Mostanáig sem volt csodá-
latos, de igyekeztünk töltést rakni, 
olyan módon padkásítani, hogy ne 
az legyen az erre járók benyomása, 
hogy egy gödörben fekvő falu házai-
nak tetején autóznak. Sajnos ez hiá-
bavalónak bizonyult” – vélekedett. A 
mezőgazdasági forgalom elterelését 
itt is főként a pénzhiány lehetetlení-
ti el, de nem csak. „Gondolkodtunk 
mi is mezei utas pályázatban, ám az 
egyik elbírálási kritérium, amely so-
kat nyom a latban, az, hogy mekkora 
európai útszakaszt tehermentesít a 
megpályázott mezei út. Az a gond, 
hogy a mi jelenlegi mezei útjaink 
nem párhuzamosak, hanem merőle-
gesek a főútra, így viszonylag hosszú 
útszakaszok felújításával jókora var-
gabetűk születnének, amelyek alig ki-
lométernyi szakaszon tehermentesí-
tik az európai utat. A főúttal párhuza-
mos mezőgazdasági utak létesítésével 
viszont a terület-kisajátítási eljárások 
évekre nyúló bonyolult eljárását kel-
lene a nyakunkba venni” – elemezte 
Csíkszentmárton polgármestere.  

„A térség úthálózata éppen a gaz-
dálkodási tevékenység mentén szüle-
tett, arra építettek utakat a termelők, 
amerre a parasztgazdaság megköve-
telte: erdőre, mezőre vagy az értéke-
sítés miatt a szomszéd faluba. Külö-
nösen groteszk, hogy az útszakasz 
európaivá való nyilvánítása miatt 
éppen a gazdák számára válik tilossá 
a közlekedés. A földjeik megközelí-
tésére vagy másik utat építenek, vagy 
pedig kiteszik magukat a bírságnak” 
– fogalmazott egy alcsíki szántóvető.

Szerencsére a bírság nem fenye-
geti a gazdákat, legalábbis ezért nem 
– nyugtatott meg Cezar Asandei 
rendőrfőbiztos, a Hargita Megyei 
Közlekedésrendészet vezetője. „A 
helyi tanácsoknak törvényes kö-
telességük terelőutakat létesíteni, 
amennyiben nem teszik, a lakosok 
a legjobb indulattal sem közleked-
hetnek mezőgazdasági járműveik-
kel máshol, mint a főúton. Így ezért 
nem róhatunk ki bírságot. Eddig 
sem tettük, és ezután sem fogjuk” – 
nyilatkozta Asandei.

Sok alcsíki településen a mezei utak nem az aszfaltúttal párhuzamosan haladnak. Európai logisztikát keresztező hagyományok  fotó: mihály lászló

Az 578-as európai utat alkotó 12-es és 15-ös országutak felújítá-
sát még 2007-ben vették tervbe, a munkálatokat a Világbanktól kapott 
hitelből finanszírozzák. A tender szerint oly módon kell megerősíteni az 
úttestet, hogy az több mint húsz évig bírja el a tengelyenkénti 11,5 tonnás 
terhelést. Az aszfaltozott részt oldalanként 75 centiméterrel szélesítik, ezek 
mentén ugyanilyen szélességű, kavicsozott padkát készülnek kialakítani. 
A felújítás magában foglalja a vízelvezetők felújítását és kibővítését, a tám-
falak, árkok megerősítését, valamint a bekötőutak újraaszfaltozását a ke-
reszteződésektől számított 25 méteres körzetben. A projekt szerint Kökös 
és Sepsibükszád között 42,6, Sepsibükszád és Csíkszentdomokos között 
60,8, Csíkszentdomokos és Maroshévíz között 66,3, valamint Maroshévíz 
és Szászrégen között 60 kilométer hosszan kell rendbe tenni az utat. A kivi-
telezési licitet az UMB Spedition-Technostrade nyerte, amelynek többségi 
tulajdonosa a román „aszfaltkirályként” ismert Dorinel Umbrărescu.

UtazáSi irodáknak tartott bemUtatót a HUngUeSt HotelS Szállodalánc  

Lehetőséget látnak a romániai piacban
A gazdag kulturális programok, 
a történelmi helyszínek, a gaszt-
ronómia, a gyógy- és termálvizek 
jelentősen hozzájárulnak és építő-
en hatnak a szállodák működésé-
re – hangzott el a magyarországi 
Hunguest Hotels szállodalánc teg-
napi bemutatóján Csíkszeredában. 

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Elsősorban romániai utazási 
irodáknak szerveztek bemu-
tatót a Magyar Turizmus Zrt. 

és a Hunguest Hotels szállodalánc 
képviselői Csíkszeredában, a Fenyő 
hotelben. A prezentáció fő célja az 
volt, hogy minél több kapcsolat és 
üzlet létrejöhessen, hiszen, mint el-
hangzott, Románia a magyar turiz-
mus fontos piaca.

A rendezvényen részt vett Dorin 
Gheorghina, a turisztikai miniszté-

rium minősítő osztályának vezető-
je, aki örömét fejezte ki, hogy egy 
ilyen kiterjedésű hotellánc Romá-
niában is képviseltetve van. „Fon-
tosnak tartom a tapasztalatcserét, 
érdekel minden szintű együttmű-
ködési kapcsolat” – mondta. 

„Románia és Magyarország fejlesz-
tési stratégiájában fontos helyet foglal 
el a turizmus” – mutatott rá Mélykuti 
Ferenc konzul. A Magyar Köztársaság 
Csíkszeredai Főkonzulátusának mun-
katársa szerint most, hogy mindkét 
országban hivatalosan véget ért a vál-
ság, a helyzeti hátrányból igyekezni 
kell pozitív eredményeket kicsihol-
ni és partnerségben építeni az öko-, 
gyógy-, gasztro-, vallási és kulturális 
örökségeinkre.

– A Fenyő hotel, amely a Hunguest 
szállodalánc egyetlen romániai, erdélyi 
„szeme”, példamutató székely–magyar 
együttműködés eredménye” – fogal-

mazott Ráduly Róbert Kálmán. Csík-
szereda polgármestere egyben meg-
hívta a jelenlévőket a térség vallási tu-
rizmus szempontjából legjelentősebb 
ünnepére, a csíksomlyói búcsúra.

Magyarország turisztikai kíná-
latát Soós Júlia, a Magyar Turizmus 
Zrt. romániai képviselője mutatta 
be. Mint hangsúlyozta: Magyaror-
szágon az elmúlt évben elsősorban a 
gyógyszállodák forgalma nőtt, össze-
sen 20 százalékkal. Kifejtette, Románia 
fontos piaca a magyar turizmusnak, az 
onnan érkező vendégek leginkább a 
wellness- és gyógyfürdőket részesítik 
előnyben. Szabó József, a Hunguest 
Hotels értékesítési igazgatója arról 
tájékoztatta az egybegyűlteket, hogy 
a szállodaláncnak négy országban – 
Magyarországon, Ausztriában, Mon-
tenegróban és Romániában – összesen 
22 szállodája van, amelyek közül 17 
van saját tulajdonukban, míg további 

öt franchise-rendszerben működik – 
azaz azonos mennyiségű és minőségű 
szolgáltatásokhoz névhasználati jogot 
ad a Hunguest. A hotelek túlnyomó 
többsége négycsillagos, a többi három, 
és 2011-ben 54 millió euró bevételre 
számítanak. Szabó szerint még hatal-
mas tartalékok vannak a romániai ke-
resletben. A két prezentációt követően 
a megjelent cégek képviselői műhely-

munkán vettek részt, ahol a Hunguest 
Hotels valamennyi szállodája kép-
viseltette magát. A romániai utazási 
irodák leginkább a hajdúszoboszlói 
hotelek képviselőit rohamozták meg. 
Az Aqua-Sol és a Hőforrás hotelek 
képviselői lapunknak elmondták, tér-
ségünkből eddig is sok pihenni vágyót 
vonzott Hajdúszoboszló, ennek kö-
szönhetik a kitüntető figyelmet.

Hunguest-promóció Csíkszeredában. Hajdúszoboszló iránt nagy a kereslet fotó: mihály lászló


