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Az érintett körforgalmaknál 
megszűnt a számláló, hiszen 
a zöld jelzés hosszát rugalmasan 
kezeli a rendszer
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Bíznak az okos jelzőlámpákban
Forgalmi fejlesztések székelyudvarhelyi útkereszteződésekben
• Székelyudvarhely 
négy legforgalma-
sabb, jelzőlámpával 
is ellátott útkereszte-
ződésébe forgalomfi-
gyelő kamerákkal 
ellátott rendszert 
építettek ki. A fejlesz-
tés lényege, hogy az 
adott útszakaszon 
közlekedő járművek 
számának függvényé-
ben váltanak a lám-
pák zöld vagy piros 
színűre.

K O V Á C S  E S Z T E R

A Fások utca, a Bethlenfalvi 
út és a Lakatosok utcája kö-
zött, a Nicolae Bălcescu, a 

Sas és a Vásártér utca keresztező-
désében, a Wesselényi Miklós utca 

és a Tamási Áron út keresz-
teződésénél, valamint az 
Orbán Balázs, a Wesselényi 
Miklós és a Nicolae Bălces-
cu utca kereszteződésénél 
üzemelték be tegnap az új 
„okos” jelzőlámparend-
szert Székelyudvarhelyen. 

A cél, hogy gördülékenyebb 
legyen a forgalom, kevesebb du-
gó alakuljon ki a csúcsidőkben, 
jegyezte meg Gálfi Árpád polgár-
mester. A városvezető és a sajtó 
képviselőinek jelenlétében üze-
melték be tegnap a Bethlenfalvi 
úton lévő rendszert.

Mit érdemes tudni?

A fejlesztés kiépítését, illetve a rend-
szer további üzemeltetését is elvég-
ző marosvásárhelyi szakcég közle-
kedésszervező szakembere, Koncz 
Szabolcs beavatott: a lámpaoszlo-
pokra rögzített kamerák fi gyelik az 
egyes közlekedési sávokat, a rend-
szer pedig automatikusan, az au-
tók mennyiségének függvényében 
nyújtja, lerövidíti vagy akár teljesen 
átugorja a zöld jelzést. „A rendszer 
hatékony működéséhez azonban 
nagyon fontos, hogy a sofőrök ve-
zetési magatartása is megváltozzon: 
gyorsan kell reagálni, fi gyelmesnek 
kell lenni. Ugyanakkor rendkívül 

fontos, hogy a sávokra besorolók 
között ne legyen túl nagy a követési 
távolság” – emelte ki a szakember. 
Kifejtette: ha túl nagy, több tíz mé-
ter a távolság két besoroló autó kö-
zött, akkor a lámpa automatikusan 
pirosra vált, hiszen a szenzor 3 és 8 
másodperc közötti időintervallumot 
vár a következő jármű érkezéséig, 
és utána üresnek tekinti a sávot. A 
rendszer nagy előnye tehát, hogy a 
várakozó autók számát is fi gyelembe 
veszi, így hosszú zöld jelzést hagy 
annak a sávnak, amelyen sok autó 
gyűlt fel. 

Fontos tudni ugyanakkor, hogy 
a Bethlenfalvi úton lévő jelzőlám-
pák délutántól továbbra is sárgán 

villognak majd, a másik háromnál 
pedig – mivel ott sok baleset törté-
nik, ha nem működnek a fényjelzé-
sek – folyamatosan fog működni a 
rendszer. Utóbbiaknál egyébként a 
közlekedésbiztonság fokozásáért út-
burkolatba építhető fényjelzéseket 
is elhelyeznek. 

Tesztelés egy héten át

Zörgő Noémi, a polgármesteri hi-
vatal sajtószóvivője hozzátette, a 
fejlesztés előkészítése több hetet 
is igénybe vett, mely idő alatt for-
galomszámlálás, kamerabeállítás, 
tesztelés zajlott, valamint a beüze-
melés után is lesz még „fi nomhan-

golás”. Egyébként a rendszerben 
működő három kereszteződésnél 
időszakos statisztikák lekérésére is 
lehetőség van, így a forgalmi trende-
ket a későbbiekben számszerűsíteni 
is lehet majd. A fejlesztés összértéke 
mintegy 80 ezer lej, hasonló okos 
jelzőlámpák Bukarestben, Kolozsvá-
ron és Medgyesen működnek. Mel-
lesleg ez utóbbi városban az említett 
marosvásárhelyi szakcég építette ki 
a rendszert már tíz éve a közismert 
„S” alakú kereszteződésben is.

KOVÁCS ATTILA

Februárban mutatták be az ér-
deklődőknek a Gál Sándor tér 

felújításának megvalósíthatósági ta-
nulmányát, amelyet később a helyi 
önkormányzati képviselő-testület is 

elfogadott. Ezt követően a ki-
viteli tervek elkészítésére ír-
tak alá szerződést, ezek vég-
legesítése folyamatban van 
– értesültünk Szőke Domo-

kostól. Csíkszereda alpolgár-
mestere kérdésünkre elmondta, 

a terveket nemrég az önkormányzati 
képviselőknek is bemutatták, ennek 

nyomán több észrevételt fogalmaztak 
meg a tervező számára, amelyekkel 
ki kell egészíteni a dokumentációt. 
Egyik észrevétel a téren készülő bor-
vízkútra vonatkozott, amely szintén 
része lesz a beruházásnak.

Korszerű parkoló

Az alpolgármester szerint amennyiben 
a kért módosításokat is tartalmazó kivi-
teli tervet véglegesítik, és azt a testület 
elfogadja, következhet a kivitelezéshez 
szükséges közbeszerzési eljárás kiírá-
sa. Ehhez viszont arra is szükség van, 
hogy jövő évi helyi költségvetésben 
pénzt különítsenek el a beruházásra. 
Ha ez megtörténik, és a licitet késleke-

dés nélkül be lehet fejezni, jövőben el 
lehet kezdeni a felújítást – tudtuk meg. 
Az elképzelések szerint egy parkosí-
tott, barátságosabb arculatú teret ala-
kítanak ki, ahol játszótér, borvízkút is 
lesz. A jelenlegi kavicsozott, rendsze-
resen kigödrösödő parkoló kör alakja 
téglalapra változik, aszfaltburkolatot 
kap, a bejárata, akárcsak most, a De-
cemberi Forradalom utcából lesz. Ott 
58 autó számára lesz parkolóhely úgy, 
hogy a nyújtott középsziget két oldalán 
is lehet majd parkolni.

Új burkolatok

A játszóteret élősövény, illetve ke-
rítés választja majd el a tér többi 
részétől, ahol korszerű játékele-
mek – hinták, összetett mászóka, 
mászóvár – kapnak helyet, de még 
egy kisebb tiroli kötélpályát is ki-
alakítanak. A játszótéren a már is-
mert, faőrleményből készült felület, 

illetve gyep lesz, a mászókák körül 
pedig gumiburkolat. A Gál Sán-
dor-szobor körül rendezvénytér lesz 
sok paddal, a díszkaviccsal borított 
sétányok helyett pedig andezit lap, 
kockakő, beton, illetve gyephézagos 
térburkolat. A csíkszeredai közte-
rekről már ismert padokat szerelnek 
fel, új szemeteskosarakat helyeznek 

el, és korszerűbb közvilágítást ala-
kítanak ki. Megújulnak a zöldöveze-
tek, és a meglévők mellé újabb fákat 
is ültetnek a tervek szerint.

Látványterven a városközponti 
tér új arculata. Átalakulás előtt

▾   FORRÁS:  KONTUR KFT.
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• A következő évben megkezdődhet az igencsak lerom-
lott állapotú csíkszeredai Gál Sándor tér felújítása, ehhez 
viszont a költségvetésben is pénzt kell elkülöníteni. A vá-
rosközponti tér új arculatának terveit most véglegesítik.

Megújul a Gál Sándor tér: jövőben kezdhetik el a munkálatokat




