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Kizárnák az áthaladó forgalmat
A Csiba és Csicsó közötti megyei út nem lehet elkerülő útvonal
• Sem az érintett 
települések, sem a 
Hargita megyei önkor-
mányzat nem szeret-
né, ha a 123F jelzésű 
megyei út Csíkszereda 
peremterületén fekvő 
Csiba és a Csíkcsicsó-
hoz tartozó Oltfalu 
közötti szakaszának 
felújítása után egy 
nagyobb forgalmú, 
Csíkszeredát elkerülő 
útvonal alakulna ki.

KOVÁCS ATTILA

Az említett út kevéssel több mint 
1,5 kilométeres hosszúságú, 
Oltfalu és Csiba közötti sza-

kasza jelenleg makadám burkolatú, 
amelyet a hóolvadások, esőzések, 
illetve az áthaladó járművek is ron-
gálnak, átfolyik a hólé, pocsolyák, 
kátyúk akadályozzák az előrehala-
dást. Az útszakasz felújítását már több 
éve tervbe vette a Hargita megyei ön-
kormányzat, tavaly viszont a kiviteli 
tervek pontatlansága akadályozta az 
előrelépést. A megbízott tervező cég 
által készített dokumentáció nem 
egyezett az útszakasz valós hosszá-
val, és éppen arra a részre nem terjedt 
ki, ahol – Oltfalu végén, a meglévő 
aszfaltúthoz történő csatlakozás köze-
lében – egy kisebb hidat is kell építeni 
az ott elfolyó patakon. Végül a kiviteli 
terv a kért formában elkészült, a mun-
kálatok elvégzéséhez szükséges köz-
beszerzési eljárást még nem írták ki.

Helyi igény volt

Mivel Oltfaluban tavaly befejeződött 
egy nagy teherbírású betonhíd épí-

tése az Olton, az említett útszakasz 
korszerűsítése arra is lehetőséget ad 
majd, hogy a 123F jelzésű megyei út 
egy Csíkszeredát nagy ívben elke-
rülő, nagyobb forgalmú úttá váljon. 
A Gyergyószentmiklós irányából 
Székelyudvarhely felé tartó, illet-
ve az ellenkező irányba közlekedő 
gépjárművek könnyen kikerülhe-
tik Csíkszeredát ezen az útvona-
lon, amely összeköttetést jelent az 
E578-as út – csicsói vagy madéfalvi 
csatlakozással – és a Balavásártól 
Csíkszeredáig vezető 13A jelzésű or-
szágút között. Ezt a községek lakói és 
a megyei tanács is szeretné elkerül-
ni. Egy tavalyi lakossági fórumon a 
megyei önkormányzat munkatársai 
azt is elmondták, hogy az út nem 
szolgál majd terelőútként a kamio-
nok számára. Ezt úgy tervezik meg-
akadályozni, hogy az utat 5,5 méter 
szélesre tervezik, valamint a jelenle-
gi hidakat sem szélesítik jelentősen. 
Ezzel kapcsolatos kérdésünkre most 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-

nácsának elnöke azt mondta, az út 
felújításával a helyi lakosok igénye 
nyomán kezdtek el dolgozni. ,,Első 
felvetésemre, hogy a forgalom nö-
vekedni fog, a lakosok nevében a 
községvezetés határozott válasza az 
volt, hogy ez nem lesz baj, csak az 
út készüljön el. Ez ügyben, ameny-
nyiben a község meggondolja magát, 
még visszaléphet, hiszen még nincs 
kivitelezési szerződés” – ismertette 
az elnök. Hozzátette, bízik benne, 
hogy a nemrégiben megépített csík-
szeredai elkerülő utak már nagyban 
hozzájárulnak a teherforgalom elte-
reléséhez, így a megyei út nem lesz 
erre alternatíva, már nem jelent kü-
lönösebb rövidítőt.

Nem bírná el az út

Péter Lukács, Csíkcsicsó polgármes-
tere sem szeretné, ha elkerülő útként 
használnák ezt a megyei utat, külö-
nösen a nehézgépjármű-forgalmat 
szeretnék távol tartani a községtől. 

Súlykorlátozást terveznek bevezet-
ni, amennyiben az útfelújítás el-
készül, mivel a meglévő aszfaltút, 
különösen Újfaluban, nem ilyen te-
herbírásra készült, nincs ennek meg-
felelő alapozása. Nemcsak az utat vi-
selné meg, hanem a lakóházakat is 
a megnövekedő forgalom, mivel ott 
tőzeges a talaj. ,,Ha úgy látjuk, hogy 
a fi gyelmeztető táblák kihelyezése 
nem lesz elég, akkor majd a rendőr-
ség segítségét is fogjuk kérni” – ér-
tékelt a községvezető, aki szerint a 
meglévő aszfaltút ezen a szakaszon, 
lakott területen a legtöbb 5 tonnás 
összsúlyú járművek okozta terhelés 
elviselésére alkalmas. Ha Csaracsó 
érintésével Madéfalván át haladna 
az átmenő forgalom, hasonló prob-
lémák merülnének fel. Péter Lukács 
szerint a helyiek igényeit és kisebb 
szintű turizmust tudna kiszolgálni a 
felújított út.

A megyei út Csicsóban csatlakozik 
az E578-as úthoz. Nem akarják 
túlterhelni

▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

Adófizetés – levélben 
értesít a hivatal

Megkönnyíti az adóköteles szé-
kelyudvarhelyiek ügyintézését 
a város polgármesteri hivatala, 
idéntől ugyanis bevezették, 
hogy postai úton mindenkinek 
személyre szóló kiértesítést 
küldenek, amelyben közlik, 
hogy mennyi a befizetendő 
adója. A levélformában kikül-
dött értesítő – amelyet sokan 
már a napokban megkaphattak 
– azért jelent könnyebbséget 
a székelyudvarhelyieknek, 
mert így csupán a tudakozás 
céljából nem kell bemenniük a 
hivatalba, tájékoztatott a saj-
tóosztály. A befizetendő adók 
mellett a postai küldemény 
polgármesteri levelet és kifi-
zetési értesítőt is tartalmaz: ez 
utóbbi alapján otthonról, on-
line is kifizethető az adó banki 
utalással, illetve a ghiseul.ro 
weboldal révén bankkártyá-
val. Fontos ugyanakkor tudni, 
hogy az értesítők a 2019 január 
eleji állapotot tükrözik, azaz 
ha valaki időközben kifizette 
helyi adóit, még egyszer nem 
kell fizetnie. „Az értesítés el-
lenőrzésképpen is szolgálhat, 
mindenki ellenőrizheti, hogy 
milyen ház, terület vagy autó 
szerepel a nevén az adóosztály 
nyilvántartása szerint” – hívta 

fel a figyelmet a sajtóosztály. 
Egyébként Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatalának 
adóosztályán igényelhető ott-
honi hozzáférés is az adók és 
adózandó javak megtekintésé-
re, így ezek bármikor követhe-
tők online is. Ugyanakkor, ha 
az adóköteles lakosoknak to-
vábbi dokumentumokkal kell 
kiegészíteniük irataikat, ezt 
az első adófizetési határidő-
ig, azaz március 31-éig tehetik 
meg. (Kovács Eszter)

• RÖVIDEN 

Csíkszereda központjában több 
olyan beépítetlen telek is van, 

amelyek szükség esetén parkoló-
házak építésére is alkalmasak len-
nének. Szükség minden bizonnyal 
lenne ezekre, szándék, lehetőség 
azonban nincs. Jelenleg egyetlen, há-
romszintes parkolóház építését látja 
megvalósíthatónak Csíkszeredában 
a helyi önkormányzat – ezt a Kalász 
lakótelepen hoznák létre, ahol a lej-
tős terep adottságai is kedveznek a 
létesítmény kialakításának. A szük-
séges megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére tavaly november végén 
adott megbízást a helyi önkormány-
zati képviselő-testület, a várható költ-
ségeket csak a tanulmány ismertetése 
után lehet majd tudni.

A város központjában is vannak 
még olyan üres, illetve csak alapozásig 
beépített telkek, amelyek alkalmasak 
lehetnének parkolóházak építésére. 
Ezek közül a legnagyobb és legérté-
kesebb a város tulajdonában levő, a 
Temesvári sugárút melletti, több mint 
egyhektáros terület, amelyet tömb-
házak, illetve egy használaton kívüli 
kazánház határol. A terület hasznosí-
tására, ahová tizenöt éve egy üzletház 
építése is szóba került, egyelőre nincs 
terve a városnak. Noha a tavaly no-
vemberi lakossági fórumon is elhang-
zott az igény, hogy ott parkolóházat 
kellene építeni, a polgármester úgy 
értékelte, túl nagy költséget jelent egy 
ilyen beruházás, és fenntartása sem 
egyszerű. A zsúfoltságáról ismert Kos-

suth Lajos utcában, ahol az átépítési 
elképzelések szerint parkolóhelyek 
szűnnek majd meg, két olyan telek is 
van, amelyekre 1989 előtt tömbházak 
építését tervezték, de ezek sosem ké-
szültek el, csak az alagsorig jutottak az 
építők. A nagyobbik, magántulajdonú 
terület a Kossuth Lajos és Márton Áron 
utcák kereszteződése mellett található. 
Mint Szőke Domokos alpolgármester 
kérdésünkre elmondta, a tulajdonos 
korábban megkereste a helyi önkor-
mányzatot azzal a javaslattal, hogy 
a várossal közösen pályázzanak egy 

parkolóház építésére, viszont nem 
volt ehhez megfelelő pályázati kiírás. 
Ugyanakkor a megközelítés, a be- és 
kihajtás biztosításával kapcsolatban 
is gondok merültek fel, ezért az elkép-
zelés lekerült a napirendről. A Kossuth 

utcában, nem sokkal távolabb egy má-
sik, kisebb telken is van egy tömbház-
alap, amely egy cég tulajdona, ennek 
esetében viszont nem merült fel ilyen 
létesítmény létrehozásának igénye – 
tudtuk meg. (Kovács Attila)

Lenne hely még parkolóháznak a városközpontban

Beépítetlen terület Csíkszereda 
központjában. Nem épült parkolóház
▸   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N




