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Újabb akadály lehet a Lejtő utcában
Sorompó is korlátozná a behajtást a sétálóutcába
• Több éve már nincs, 
de visszatérhet a behaj-
tásgátlás a csíkszere-
dai Lejtő utcába, amely 
a Petőfi Sándor utca 
alsó, sétálóutcává ala-
kított részéhez csatla-
kozik. Nemcsak földbe 
süllyeszthető oszlop 
lehet ismét, hanem 
sorompó is, ha megtör-
ténik a felújítás.
KOVÁCS ATTILA

R övid, keskeny, de igen fon-
tos utca Csíkszereda köz-
pontjában a Lejtő utca – ezt 

használja a legtöbb gépjárműveze-
tő, hogy a Jegenyék utca irányából 
bejusson a Petőfi  Sándor utca gya-
logosoknak fenntartott szakaszára. 
Nemcsak az üzletekbe, vendéglátó-
helyekre árut szállító autók veszik 
igénybe ezt a lehetőséget, hanem 
sokan azok közül is, akik megter-
helőnek éreznek pár tíz vagy száz 
méternyi gyaloglást, ezért a lehető 
legközelebb parkolnak le a sétálóut-
cában az általuk felkeresett vendég-
látóhelyhez, bolthoz.

Nem bírta az oszlop

A Petőfi  Sándor utca felújítása 
után, 2014 elején a helyi önkormány-
zat egy távvezérlésű, földbe süly-
lyeszthető oszlopot szereltetett fel a 
Lejtő utca aljába, hogy korlátozzák 
az autós forgalmat a sétálóutcában. 
Nem sokáig üzemelt a szerkezet, fel-
szerelése után mintegy három héttel 
összetörték, a tetejére hajtott rá egy 

furgon. Noha utána megjavították, a 
rongálás folytatódott, egy idő után 
pedig már nem állították helyre, és 
szerepe megszűnt. A behajtás kor-
látozásáról viszont nem mondott le 
a polgármesteri hivatal, ezt vissza 
szeretnék vezetni, a Lejtő utca fel-
újításával együtt – közölte kérdé-
sünkre Szőke Domokos csíkszeredai 
alpolgármester. A Lejtő utca felújí-
tása érdekében megvalósíthatósági 
tanulmány készült, ezt júniusi ülé-
sén el is fogadta az önkormányzati 

képviselő-testület, de a 613 000 lejre 
becsült értékű munkálatot idén már 
nem ütemezték be.

Új elem a sorompó

A meredek Lejtő utca egyik 
problémája, hogy nincs megoldva 
a csapadékvíz elvezetése, nagyobb 
esőzéskor pedig az összegyűlt víz 
a Petőfi  utcába ömlik, hordalékot, 
kavicsot is szállítva. A felújítás so-
rán esővíz-elvezető hálózat kiépíté-

sére van szükség, illetve új útbur-
kolatra, de a megvalósíthatósági 
tanulmány a gépjárműforgalom 
korlátozását is magába foglalja. Az 
alpolgármester szerint nemcsak a 

földbe süllyeszthető oszlopot sze-
relik vissza a Lejtő utca aljába, a 
felső végén, a Jegenyék utca felől 
érkezőket egy sorompó állíthatja 
meg. ,,A tanulmány nem úgy kezeli 
a behajtás korlátozásának kérdé-
sét, hogy az oszlopot meg kell szün-
tetni, hanem egy sorompót is szük-
ségesnek tart a felső bejárathoz, 
kamerákkal együtt” – említette az 
alpolgármester. Hozzátette, hogy 
a korlátozást illetően vélhetően a 
sétálóutcára vonatkozó szabályzat 
lesz az irányadó, de a Lejtő utca la-
kóinak is biztosítani kell a közleke-
dést, ezért a szabályzót módosítani 
kell majd. Szőke abban bízik, hogy 
a jövő évi helyi költségvetés tartal-
mazza majd a kivitelezéshez szük-
séges összeget is.

A Lejtő utca felől jelenleg semmi 
sem akadályozza a gépjárművek 
behajtását a sétálóutcába
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• Sürgősen májátül-
tetésre van szüksége a 
kilenc hónapos Colceri 
Anasztáziának, és mivel 
nem tudják elvégezni a 
műtétet az országban, 
ezért külföldi kórházhoz 
kényszerülnek fordulni 
a szülei. Ennek költsé-
gei azonban megha-
ladják a család anyagi 
helyzetét, ezért segítsé-
get kérnek.
B A R A B Á S  H A J N A L

C olceri (Sípos) Mária gyimesbükki 
édesanya kétségbeesésében ke-

reste fel a Székelyhon szerkesztőségét, 

kilenc hónapos kislányának ugyanis 
sürgősen májátültetésre van szüksége. 
„Epeút elzáródással és májelégtelen-
séggel diagnosztizálták, így született. 
Kezdetben egy helyi orvoshoz fordul-
tunk, majd a csíkszeredai gyermek-
gyógyászaton voltunk Zöld Enikő 
gyermekorvosnál, aki Kolozsvárra 
küldött a gyermekgyógyász szakor-
voshoz, Tudor Pophoz, onnan pedig a 
bukaresti kórházba utaltak” – sorolta 
a kétgyermekes édesanya. Hozzátette, 
a bukaresti kórházban két hónaposan 
műtötték meg a kislányát, a patkóbe-
let kötötték össze az epevezetékkel, 
de sajnos, mint az utóbbi vizsgálatok 
során kiderült, ezzel sem javult Anasz-
tázia egészsége, így sürgősen májátül-
tetésre lesz szüksége. A műtétet azon-
ban egyévesnél kisebb gyermekek 
esetében nem vállalják Romániában, 
ezért egy brüsszeli klinikát ajánlot-
tak számukra, ahol elvégezhetnék a 
beavatkozást. Az operációt a román 
egészségügyi biztosítási pénztár fede-

zi, azonban a járulékos költségeket – 
az utazást, a szállást és egyéb kiadáso-
kat – már a családnak kell kifi zetnie, 
ez azonban meghaladja az anyagi 
helyzetüket. Ezért segítséget kérnek 
a közösségtől. Aki adakozni szeret-
ne, utalhat a következő bankszám-
laszámokra: Colceri Henrietta Maria 
névre, RO45BRDE210SV52147772100, 
vagy Colceri Gheorghe névre, RO05R-
ZBR0000060010515297.

Segítséget kérnek a szülők

Behajtás csak 
feltételekkel
A csíkszeredai önkormányzati 
képviselő-testület 2014-ben 
elfogadott 176-os számú 
határozata szabályozza a gép-
járművek behajtását a Petőfi 
Sándor utcába, ennek értelmé-
ben az utcába csak engedély-
lyel rendelkező, 3,5 tonnánál 
kisebb összsúlyú járművel 
lehet behajtani, munkanapo-
kon reggel öt és délelőtt tíz 
óra között, azzal a kikötéssel, 
hogy legkésőbb tíz óráig a 
járműveknek el kell hagyniuk 
a sétálóövezetet. Kivételt ké-
peznek azok a magán- és jogi 
személyek, akiknek lakhelyük 
vagy székhelyük az utcában 
található, ők állandó belépőt 
igényelhettek a városházától, 
azzal a feltétellel, hogy nem az 
utcában, hanem az udvarukban 
parkolnak autóikkal.

Anasztázia édesanyja ölében. Minél 
hamarabb meg kell műteni a kislányt 
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