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Nem versenypálya
Járható az új elkerülő út Csíkszeredában

KOVÁCS ATTILA

M iután a híd közelében a 
körforgalom aszfaltozása 
elkészült, és a szükséges 

jelzésekkel is ellátták, ezt 
már csütörtökön használha-
tóvá tették az autók számá-
ra. Sokan ezt nem észlelték 
azonnal, és a Nagyrét utca 

felől közlekedve nem hajtot-
tak be a körforgalomba, hanem az 
addig megszokott módon haladtak 
tovább, zavart okozva.

Ideiglenesen használható
Az 1,2 kilométeres hosszúságú el-
kerülő utat egyelőre ideiglenes jel-
leggel vehetik igénybe a járművek. 
Ezzel most már három irányból 
lehet behajtani a körforgalomba, 
amelynek szegélykövei még nincse-
nek, piros-fehér műanyag elemek 
helyettesítik ezeket. Arra kérjük 
az autósokat, hogy ne versenypá-
lyának nézzék az új útszakaszt, 
hanem egy makadámútnak – hívta 
fel a fi gyelmet lapunk segítségével 
Ráduly Róbert Kálmán.

Csíkszereda polgármestere 
kérdésünkre elmondta, a közle-

kedésrendészettől pénteken kapta 
meg az engedélyt a polgármesteri 
hivatal az új útszakasz megnyi-
tására, és minden olyan forgalmi 
táblát felszereltek, amelyek a biz-
tonságos közlekedéshez szüksé-
gesek. Néhány közlekedési tábla 
még hiányzik, így például az is, 
amely óránkénti 40 kilométeres 
sebességhatárt jelez majd az új 
útszakaszon, és azokra a nagyobb 
méretű jelzőtáblákra is várni kell 
még, amelyek a csatlakozások 
közelében a különböző városok 
felé igyekvőket igazítják a helyes 
irányba. Miután a mocsaras terü-
leten átvezető út terhelhetőségét 
a tervezői előírásoknak megfele-
lően a közúti forgalommal is ki-
próbálják, jövőben készül el teljes 
hosszában a 8 méter széles útra az 
aszfaltréteg.

Madártávlatból az új csík sze-
redai körforgalom és elkerülő út
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S IMON VIRÁG

Két-három évente  előtérbe kerül 
Marosvásárhelyen egy sétálóutca 

kialakításának ötlete. Pár évvel ko-
rábban a Múzeumok Éjszaká-

ja rendezvénysorozat ideje 
alatt lezárták az Enescu ut-
cát. Marosvásárhelyen a vá-
rosvezetés fi ókjában pihen 
a belváros átalakításának 

nagylélegzetű terve, s ebben 
is szerepel az, hogy teljesen lezárnák 
vagy részben forgalommentesítenék a 
főteret. De idén ez irányban semmifé-

le előrelépés nem történt. A Bolyai ut-
ca gépkocsiforgalom előtti lezárását, 
sétalóutcává alakítását most Tatár 
Lehel, a Szabad Emberek Pártjának 
tanácsosa terjesztette be, aki jelenleg 
még építészeti tanulmányait végzi. 
Azt kérte, hogy zárják ki a gépkocsi-
forgalmat a Bolyai utcában a központ 
és a Köteles Sámuel utca közötti sza-
kaszán. Véleménye szerint 2020 janu-
ár és áprilisa között le lehet zárni az 
utcát, s közben felmérni, hogy milyen 
hatással van a gépkocsik kizárása eb-
ből az utcából, illetve hogyan lehet 
megoldani a forgalom átirányítását és 
ez milyen hatással van a város autós 
forgalmának egészére.

A tervezet kapcsán Vajda György 
RMDSZ-es tanácsos szólalt fel, kér-
ve a Bolyai utcáról szóló tervezet  
elhalasztását, mert szerinte először 
tanulmányt kell elvégezni és csak 
azután lezárni az utcát. Vajda úgy 
vélekedett, hogy a Bolyai utca lezá-
rása túlságosan megterhelné a Sáros 
utcai gépkocsiforgalmat. Javaslatára 
a tervezetet elhalasztották.

Ragaszkodik az álláspontjához

A Székelyhon megkeresésére Gál 
Sándor a Marosszéki Közösségi Ala-
pítvány vezetője, aki több éve foglal-
kozik a fenntartható közlekedés, a 
kerékpározás népszerűsítésével el-

mondta: a belvárosban a Bolyai utca 
alkalmas arra, hogy gépkocsimentes 
legyen, s nem szabad csak meghatá-
rozott időpontra lezárni, mert akkor 
a sofőrök és a lakók is nehezebben fo-
gadják el a döntést. „Nyugodtan le le-
hetne zárni, és nagy szükség van egy 
sétálóutcára. De ezt valaki fel kellene 
vállalja, s mint jól tudjuk, a városve-
zetés mindent a gépkocsiforgalom ér-

dekében tesz. A Bolyai utcában jó pár 
teraszos, kis kávézó, falatozó műkö-
dik, de jelenleg a gépkocsiforgalom 
miatt nem lehet igazán élvezni az ott 
eltöltött időt” – vélekedett Gál, aki 
szerint át lehetne irányítani, kisebb 
módosításokkal a gépkocsiforgalmat 
a közeli utcákra úgy, hogy ne legye-
nek a jelenleginél nagyobb dugók, 
fennakadások.

Új funkciót adnának a városközponti Bolyai utcának
• Bár a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők 
egyetértettek azzal, hogy szüksége van Marosvásárhe-
lyen egy sétáló utcára, a Bolyai utca pedig erre alkal-
mas lenne, mégsem hagyták jóvá az erről beterjesztett 
tervezetet. 

A beterjesztő parkoló- és közlekedő autók 
nélküliként képzeli el Bolyai utcát. Az 
önkormányzat ódzkodik
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• Megnyitották péntek délután a forgalom előtt az új 
csíkszeredai elkerülő utat, amely a vasúti felüljárótól 
a Rét utca vasúti átjáróig vezet, és kiegészíti a már 
tavaly elkészült elkerülő útvonalakat.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi városháza köz-
terület-rendezési osztálya több 

mint két éve szorgalmazza, hogy a 
hivatal jelölje ki és adja bérbe a tömb-
házak között, mellett lévő parkolóhe-
lyeket. A szakigazgatóság szerint így 
szabályozni lehetne a parkolóhiányt 
és ki lehetne tiltani a tömbházak kör-
nyékéről a céges autókat. A tervezetet 
már többször elhalasztották a városi 
tanácsüléseken, de novemberben újra 
napirendre tűzték.

A tervezet tárgyalása előtt felszó-
lalt a Szabadság utcai tömbházakat 
adminisztráló tulajdonosi társulás 
elnöke, Ioan Petri, mondván, fontos 
lenne, hogy kijelöljék és a lakóknak 
odaadják a parkolóhelyeket, ezáltal 
szabályozva, hogy ki parkolhat a 
tömbházak mellé. A téma kapcsán 
Ungvári Csongor, a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány képviselője elmond-
ta, nemrég szerveztek egy parkolás-
sal kapcsolatos közvitát, amelyen a 
részvevők abban értettek egyet, hogy 
inkább emeletes parkolóházakat kel-
lene építeni városszerte és nem névre 
szólón kiosztani a parkolókat. Ungvá-
ri szerint a színház mögött, illetve a 
Maros pláza szomszédságában is van 

emeletes parkolóház megépítésére 
alkalmas hely, és a lakótelepeken is 
lehetne találni megfelelő területeket. 
A lakótelepeken lévő parkolóhelyek 
bérbe adása nem lehet hosszú távú 
megoldás, ráadásul ellenségeskedést 
szítana a lakók között is, hiszen nyil-
vánvaló, hogy nem minden gépko-
csi-tulajdonosnak jutna parkolóhely.

Sergiu Papuc alpolgármester 
arról beszélt, hogy ahhoz a tömb-
házhoz, ahol ő lakik, csupán 3–4 
parkolóhely tartozik, miközben van 
olyan család, amelynek két autója is 
van. Véleménye szerint az engedély 
nélkül felépített betongará-
zsok lebontása jelentene 
megoldást. Mint kifejtet-
te, ha 10–15 betongarázst 
elbontanának, helyükre 
máris lehetne emeletes par-
kolóházat építeni, ahol több 
tíz autó elférne. A lakónegyedekben, 
jól kiválasztott helyre lehetne ezeket 
felhúzni, és az valós megoldást je-
lentene az akut parkolóhelyhiányra. 
Végül a szakigazgatóság tervezetét 
leszavaztak. Abban azonban nem 
egyeztek meg, hogy kinek a feladata 
lesz a leendő parkolóházak helyszí-
nének kijelölése és a megépítésük-
höz szükséges eljárások elindítása.

Emeletes parkolóházakra van szükség
• A tömbházak között, mellett lévő parkolók bérbe 
adását elvetették és az emeletes parkolóházak megépí-
tését szorgalmazták civilek és választott önkormányzati 
vezetők Marosvásárhelyen.

Délelőttönként is majdnem 
mindig tele vannak a 
parkolóhelyek, este szinte 
lehetetlen szabad helyet találni 
▾   FOTÓ: HAÁZ VINCE




