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Nem tudtak előre lépni
Ellentmondó forgalmi táblák, hiányzó gyalogátjárók

• Közel egy éve ismét 
a város ügykezelésé-
be került több olyan 
csíkszeredai utca, 
amelyek évekig az 
országos útügy ha-
táskörébe tartoztak, 
de a zavaró forgalmi 
táblákat nem tudták 
megváltoztatni, és a 
Hargita utca nyugati 
részén sem létesültek 
új gyalogátjárók.

KOVÁCS ATTILA

É v elején kapta vissza Csík-
szereda a Brassói út, a Rét 
és Forrás utcák, illetve a 

Hargita utcának a város kijáratáig 
vezető szakasza ügykezelésének 
jogát az országos útügytől. 2011-ben 
azért kellett átadni ezeket, hogy az 
E578-as európai út felújítása során 
újraaszfaltozzák, mint az európai út 
városon átvezető szakaszait. Több 
zavaró körülményt azóta sem sike-
rült eltüntetni, továbbra is egymás-
nak ellentmondó forgalmi táblák 

találhatók a vasúti felüljáró keleti 
végén található körforgalom közelé-
ben. A város által a Villanytelep ut-
ca új szakaszának megépítése után 
kihelyezett táblák a valós forgalmi 
helyzetet mutatják, az európai út 
felújításakor felállítottak viszont a 
korábbi állapot alapján adnak út-
mutatást, egymástól alig néhány 
méterre. Az országos útügy táblái 
ráadásul csak egynyelvű, román 
feliratokat tartalmaznak, nem-
csak ott, hanem a többi, fentebb 
jelzett utcában is. 

Akadozó együttműködés

Szőke Domokos csíkszeredai alpol-
gármester szerint a városnak szán-
dékában áll a jelzett, hibás irányt 
mutató táblák eltávolítása, illetve 
az egynyelvűek helyett magyar 
feliratokat is tartalmazók kihelye-
zése, de ez elsősorban nem rajtuk 
múlik. A polgármesteri hivatal 
és a közlekedésrendészet közötti 
együttműködés évek óta nem túl 
jó, a különböző engedélyeket, jóvá-
hagyásokat rendszerint késve kap-
ja meg a hivatal, esetenként pedig 
a rendőrség kifogásokat is emel. 
Szőke azt mondta, az akadályok el-
lenére a szükséges változtatásokat 
el fogják végezni. A Hargita utcá-
nak a város kijáratáig, pontosab-
ban a Rét utca nyugati végpontjáig 
vezető szakaszán, amelyet szintén 

az európai út részeként újítottak 
fel, az újraaszfaltozás után alig 
két gyalogátjáró maradt – egyik a 
vasúti felüljáró híd közelében, a 
másik a volt traktorgyár mellett. 
Ezek egymástól jelentős távolság-
ra, közel egy kilométerre találha-
tók. A két átkelő közötti szakaszon 
több mellékutca – így a Sas, Kút és 
Olt utcák – lakói, ha szabályosan 
akarnak közlekedni, csak jelentős 
kerülővel juthatnak el a túloldal-
ra, ahol a legközelebbi üzlet van. 
A Kút vagy Olt utcából például 
több mint 400 méterre van a vas-
úti felüljáró melletti átkelő, újabb 
400 méter a túloldalon levő üzlet, 
a visszaúttal együtt több mint 1,5 
kilométeres sétát jelent ez a kerülő. 
Az ott lakók már többször kérték, 
hogy állítsák vissza a megszünte-
tett átjárókat, de úgy tűnik, erre 
még egy ideig, néhány évig várni 
kell. Az alpolgármester kérdésünk-
re azt mondta, a Hargita utca ter-
vezett felújításának előkészületei 
során, amelynek érdekében euró-
pai uniós támogatásért pályáznak, 
a tervezők megvizsgálják a korábbi 
gyalogátjárók visszaállításának 
szükségszerűségét.

Az út a város ügykezelésébe 
került, de az egymásnak 
ellentmondó táblák maradtak
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Lassan halad a kivitelezés

ISZLAI KATALIN

N oha a nyáron a kivitelező cég 
vállalta, hogy határidőre, az-
az az év végére ,,pirosba” felé-

píti Csíkszeredában az új Márton Áron 
Kulturális Központot a Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium kollé-
giuma melletti területen, ezt a hatá-
ridőt mégsem tudják tartani – számolt 
be érdeklődésünkre Darvas-Kozma 
József címzetes esperes, a Szent Ke-
reszt-templom plébánosa. Elmondása 
szerint a gázvezetékkel kapcsolatos 
előre nem látható nehézségek hátrál-
tatták a munkát, ezért haladékot kér-
tek. Az új határidő május vége.

A nehezén már túl vannak

A központ elkészítésére egyébként 
másfél éves munka eredményeként 
idén júniusban kapta meg az épít-
kezési engedélyt a beruházó Szent 
Kereszt-plébánia. Még aznap meg is 
kötötték a szerződést a kivitelezővel, 
a magyar kormányhoz benyújtott 
nyertes pályázatuk által kapott 4,6 
millió lej felhasználásával pedig 
hozzá is láttak a beruházáshoz. A ki-
vitelező cég akkor azt vállalta, hogy 
év végéig felépíti és befedi az épü-
letet, kialakítja a bentlakással való 
összekötő szárnyat, beszerel minden 
vakolat alá kerülő vezetéket, például 
a fűtésrendszert, illetve a villamos 
vezetékeket. Emellett a külső nyí-
lászárókat helyükre illeszti, a belső 
vakolást elvégzi, és ahol nem lesz 
csempézés, ott elteríti a simított pad-
lót is. Az előzetes tervekkel szemben 
azonban ennél számottevően keve-
sebb munkálatot tudtak elvégezni. 

A plébános kifejtette, a telken lévő 
régi alap födémét a szakemberek fel-
törték, újat készítettek helyette, majd 
megépítették az épület alsó szintjét. 
Beöntötték a második szint födé-
mét is, ám az időjárás nem engedi, 
hogy tovább folytassák a munkát. 
„A nehezén már túl vannak, és a 
téli időszak után egyből folytatják 
a munkát, így a tervek szerint az új 
határidőig, azaz május végéig felé-
pítik pirosba a létesítményt” – rész-
letezte Darvas-Kozma. Hozzátette, 
a magyar kormánytól kapott 4,6 
millió lejt teljes egészében az épü-
let felépítésére fordítják, a teljes 
befejezéshez azonban egy további 
hasonló összegre, több mint 4 mil-
lió lejre van szükség. Ezt szintén 
pályázati úton szereznék be.

Az épületről

Az építkezés során egy négyszintes 
– 450 négyzetméter alapterületű – 
épület készül, amelyben egyházi in-
tézmények számára irodákat, illetve 
konferenciatermet, tanári lakásokat 
alakítanak ki. Továbbá egyházmű-
vészeti és Márton Áron néhai püs-
pökkel kapcsolatos kiállítások be-
mutatására alkalmas felület is helyet 
kap a létesítményben. A kulturális 
központot összekötik a Segítő Má-
ria Gimnázium bentlakásával, így 
az előbbiből elérhető lesz az utób-
bi díszterme, és a központ külön-
böző kiállításai, konferenciái is 
könnyen megközelíthetők lesznek a 
bentlakók számára.

• Előre nem látható nehézségek miatt nem tudják az év 
végéig felhúzni a 450 négyzetméter alapterületű Már-
ton Áron Kulturális Központot Csíkszeredában. Mivel 
az említett határidőt nem tudták tartani, hosszabbítást 
kértek, az új tervek szerint május végéig felépítik és 
befedik az épületet.

A készülő kulturális központ. 
A nehezén már túl vannak
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