
Debrecenbe kéne menni – idézhetjük a közismert nótát. 
De ezúttal nem pulykakakasért, hanem, hogy csatlakoz-
hassunk Európához. Mármint közúti értelemben, ugyanis 
történelmi, politikai szempontból ott volnánk. De az au-
tópályák révén nem kapcsolódunk Európához, európainak 
nevezett útjaink pedig csak nevükben európaiak, minőségük 
kevésbé jogosítja fel őket e minősítő jelző használatára.

Hogy mennyire fontosak azok az utak, amelyek a kon-
tinens közlekedési hálózatával kötnek össze, mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a székely körvasút példája: a térség 
fejlődése, modernizációja a vasút megépítése után követke-
zett be, az utas- és áruforgalom zavartalansága szavatolta 
a tőke áramlását, a nagyobb befektetések meg jelenését.

Ma már száz kilométernél többet is megtehetünk órán-
ként az egész Európát behálózó autópályákon, viszonylag 
rövid – de mindenképpen kiszámítható – idő alatt jut-
hatunk el egyik pontból a másikba. Ez a lehetőség azon-
ban Debrecenben megszűnik, onnan a Székelyföldig nem 
igazán lehet kihozni az 50 kilométeres óránkénti átlagot. 
Már ha maradéktalanul betartjuk a közlekedési szabályo-
kat, a sebességkorlátokat.

Érthetetlen számomra, hogy miért nem épültek Romá-
niában is autópályák olyan mértékben és ütemben, mint a 

többi volt szocialista országban. Magyarországot immár 
minden irányba behálózzák a sztrádák. Jó-jó – mond-
hatnák sokan –, ott többnyire sík terepen kellett építeni, 
s jóval kevesebbe kerül, mint az erdélyi hegyi terepen épü-
lő pálya. A kérdés megválaszolásához ismernem kellene, 
hogy mennyibe kerül átlagban egy kilométer autópálya épí-
tése Magyarországon, és mennyibe került a nyúlfarknyi er-
délyi pályaszakasz, amely – mint már írtam róla korábban 
– nem vezet sehonnan sehová. De akkor mit mondanak a 
bezzegelők a horvát autópályákról? Ott viaduktok és alagu-
tak tucatjait építették meg olyan ütemben, mintha nem is egy 
pusztító háború utáni újjáépítés időszakában lettek volna. 

A fenti példákból is látszik, hogy a sztrádaépítés első-
sorban politikai akarat kérdése. Azt kell megválaszolni a 
hatalmon lévőknek, hogy akarják-e integrálni az ország 
közlekedési hálózatát, vagy sem. A jelek szerint nálunk 
nemleges volt a válasz. A hazai autósok pedig joggal elé-
gedetlenkednek, mert az utak építésére, fenntartására 
fordítandó számos illetékért cserébe – amelyet útadóként 
vagy az üzemanyag árába foglaltan fizetnek be az állam-
kasszába – silány szolgáltatást kapnak: az utak, legyenek 
azok európai műutak vagy országutak, zsúfoltak, több-
nyire nem nyújtanak biztonságot a közlekedésben részt 
vevőknek, általában rossz minőségűek, gyakran szorulnak 
javításra. S e javítások is az esetek többségében a lehető leg-
alkalmatlanabb időpontokban zajlanak, indokolatlanul 
elhúzódnak.

Európához tartozni az európai úthálózatba való szer-
ves beépülést is jelenti. Ígéreteken és álmokon azonban 
nem lehet sem utazni, sem árut szállítani. S ha nekivá-
gunk Európának, ahhoz előbb Debrecenbe kell menni.
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A tervező, kivitelező, beruházó, 
műszaki felügyelet és a projekt 
menedzsmentjének részvételével 
tegnap elkezdődtek a Petőfi utca 
39. szám alatti – a volt Csipike 
napközi – épületének felújítási 
munkálatai. A városközpont re-
habilitációja során ebben a ház-
ban ifjúsági szociális szolgáltató 
központot hoznának létre.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

A kivitelező megkapta a 
kezdési parancsot, teg-
nap a helyszín bejárásával 

át is adta a város a Petőfi utca 39. 
szám alatti épületet a fővállalkozó 
Harbau részvénytársaságnak, vala-
mint az Impex Aurora építkezési 
vállalatnak.  

A volt Csipike napközi épületé-
ben a tervek szerint ifjúsági szociális 
szolgáltató központot hozna létre a 

város, a nyolc hónaposra tervezett 
kivitelezés része a városközpont re-
habilitációjának.

„A tegnap a szervező, terve-
ző, kivitelező, beruházó, műszaki 
felügyelet és a projekt menedzs-
mentje részvételével megtörtént 
az épület átadása, elkezdődhetnek 
a munkálatok” – tudtuk meg An-
tal Attila alpolgármestertől, aki 
elmondta, az első munkafázisban 
lomtalanítani kell az udvart, be 
kell vezetni az áramot az épületbe. 
A beruházás értéke megközelítő-
leg 2,5 millió lej. 

Az uniós támogatásból finan-
szírozott felújítás kezdése csúszott, 
mert a munkálatok elvégzésére 
meghirdetett versenytárgyalás ki-
írási feltételeit megóvta egy cég. Pe-
rüket azonban a bíróság elutasítot-
ta, így elkezdődhettek Csíkszereda 
központjának felújító munkálatai. 
Tavaly a megyeszékhelyen írta alá a 

fejlesztési miniszter a városközpont 
felújítását is finanszírozó tízmillió 
eurónyi uniós támogatásról szóló 
szerződést. 

Amint azt korábban Antal 
Attila nyilatkozta, a gyalogos for-
galmat, illetve a növénykiültetést 
egy más rendszerben képzelik el, 
lesznek vizes felületek is a Majláth 
Gusztáv Károly és a Szabadság té-
ren. Ez utóbbi jellegét lényegében 
nem változtatnák meg, minthogy 
elsősorban burkolt gyalogos öve-
zet, de a jelenlegi kialakítás nyilván-
valóan elavult már. A tervek szerint 
nemcsak térburkolatot cserélnek, a 
sugárutat kettévágó Taps-placcnak 
csúfolt teret hangulatos sétatérré 
szeretnék alakítani. 

Az integrált városfejlesztési terv 
másik része a központi park felújí-
tására vonatkozik – ez a növényzet, 
közlekedőfelületek, bútorzat felújí-
tását is magában foglalja.

Elhagyott terem az egykori Csipike napköziben. A kicsik helyett rövidesen az ifjak fogják belakni fotó: mihály lászló
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Építők a napköziben
Segítségkéréssel fordult lapunk-

hoz egy gyászoló csíkszeredai 
édesapa, akinek kislányát a múlt 

csütörtökön a zsögödfürdői vasúti át-
kelő melletti gyalogátjárón gázolták 
el. Az édesapa arra kéri azt a lelkiis-
meretes hölgyet, aki egy sötét színű 

autóval elsőbbséget adott az átkelésre 
váró négy kislánynak, és szemtanú-
ja volt, amint a mellette lévő belső 
sávban nagy sebességgel érkező autó 
elütötte a biciklijével szabályosan 
átkelő kislányt, hogy jelentkezzen a 
0749–278984-es telefonszámon.

Segítséget kér 
az elgázolt kislány édesapja


