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Újabb elkerülő útra várnak
Évekbe telhet, amíg előrelépés történik
• Nem készül további
elkerülő út építésére
Csíkszereda önkor-
mányzata a város
nyugati részén. A város
peremvidékén, az Olt
mellett az országos
útügyi társaság beru-
házásaként készülhet
egy elkerülő útszakasz,
de még nem lehet tud-
ni, hogy mikor.

KOVÁCS ATTILA

A Csíkszeredában nemrég 
el készült északdélirányú 
el kerülő út mentesíti a nyu-

gatról érkező áthaladó forgalomtól 
a vasúti felüljáró hidat, és a szűk 
Villanytelep utcát, viszont a Rét ut-
cán és az új úton a híd alá visszatérő 
gépjárművek az északi irányból ér-

kezőkkel együtt továbbra is a 
Brassói úti forgalmat növe-
lik, amely csúcsidőben egy-
re nagyobb. A város nyugati 
ki- és bejáratánál a dél felé 

tartó Hajnal utca egy gyér for-
galmú, csak részben használt ipari 
övezeten vezet át a Fürdő utcáig, 
ahonnan szükség szerint a város 
déli kijárata felé egy új útszakasz 
építésével biztosítani lehetne az át-
jutást. Ezáltal a nyugatról érkező és 
délre, valamint ellentétes irányba 
tartó áthaladó forgalom számára 
nyílna lehetőség elkerülni a várost.

Nem dupláznak

Ilyen elkerülő út építésére nem készül 
a város – közölte érdeklődésünkre 

Ráduly Róbert Kálmán. Csíkszereda 
polgármestere szerint a Hajnal utcán 
át a megyeszékhely déli kijárata irá-
nyába azért sem lenne indokolt elke-

rülő útvonalat kialakítani, mert ezzel 
párhuzamosan tervezik megépíteni 
az Országos Útügyi és Autópálya-
ke zelő Társaság beruházásaként a 

várost teljesen megkerülő útvonalat. 
,,Ebből kifolyólag erre nem akarunk 
ráduplázni, és ez nem is volna kor-
rekt” – magyarázta Ráduly, aki sze-
rint ennek az útszakasznak a létreho-
zása szerepel a következő, 2021-27-es 
európai uniós ciklus támogatásra 
váró beruházásai között.

Régi elképzelés

Csíkszereda esetében több mint ti-
zenegy éve merült fel az a lehetőség, 
hogy az országutakat ügykezelő Or-
szágos Útügyi és Autópálya-kezelő 
Társaság beruházásaként a várost 
északdéli irányban teljesen elkerü-
lő utat építenének az Olt folyó keleti 
oldalán. Az E 578-as út Csíkszentki-
rály és Csíkszereda közötti szaka-
szától indulna, egy vasúti felüljáró 
hídon át az Olt közelében haladna, 
és a város északi végén túl, Csíkcsi-
csó közelében csatlakozna ismét az 
E 578-as úthoz. Gyakorlatilag egy fél 
körgyűrűt jelentene, és mivel érin-
tené a Székely udvarhely felé vezető 
13A jelzésű országutat is, a nyugati 
irányba tartó és onnan érkező átha-
ladó forgalmat is elvezetné a város 
mellett. Noha az út nyomvonalát a 
város általános rendezési tervébe 
(PUG) is belefoglalták, az elképzelés 
azóta nem lépett előre, pedig a kez-
deti időszakban lakossági egyeztetés 
is volt a beruházásról.

Csíkszereda

Zsögödfürdő

O
lt folyó

Saját forrásból megépített elkerülő út

Az országos útügy által elképzelt elkerülő út

Tervezett vasúti felüljáróhíd

Az országos útügy által elképzelt 
(pirossal) elkerülő út nyomvonala 
a térképen. Még évekbe telik a 
megépítése
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Antal Árpád polgármester lapcsalá-
dunk megkeresésére úgy reagált a 

félelmekre: az ügyintézés nem azt je-
lenti, hogy a honosított személyek Sep-
siszentgyörgyön laknak és szavaznak, 
„ez kizárólag a román állampolgárság-

ról szól”. Az elöljáró felidézte, 
hogy 2018 elejétől változott a 
szabályozás: a megszerzett 
vagy visszaszerzett román 
állampolgárság esetében az 
anyakönyvi kivonatokat az 
ország bármelyik megye-
székhelyén honosíthatják az 

érintettek. Korábban ez csak Románia 
konzulátusain vagy a főváros kerületi 
polgármesteri hivatalaiban volt le-
hetséges. Miután a szabályozás meg-
változott, az összes megyeszékhelyi 
polgármesteri hivatalnak meg kellett 
határoznia egy órarendet, amikor a 
születési bizonyítványok és házas-
sági kivonatok honosítása érdekében 
fogadja a dokumentációt. Sepsiszent-
györgyön hetente mintegy tíz iratcso-
mót vesznek át.

Nyugatra tartanak

„Ez gyakorlatilag csak az állampolgár-
ságról, a romániai anyakönyvi doku-
mentumokról szól, semmi köze a vá-

roshoz. Persze előfordulhat, hogy egy 
moldovai–román állampolgár belesze-
ret Sepsiszentgyörgybe és letelepedik 
itt – ezt nem lehet kizárni, de nem je-
lenség. Én két itt lakó moldovai család-
ról tudok” – részletezte a polgármester. 
Mivel az anyakönyvi kivonatok, majd a 
személyazonossági igazolvány birtoká-
ban útlevélért is folyamodni lehet, ezek 
a polgárok valószínűleg Nyugaton sze-
retnének letelepedni. „A többségük ha-
marosan Olaszország vagy Spanyolor-
szág lakója lesz” – vázolta Antal Árpád.

Példákkal nyugtat a polgármester

A polgármester rámutatott, a kettős 
magyar állampolgárság megszerzésé-

vel sem lettek magyarországi lakosok 
a romániai magyarok, hasonlóképpen 
működik ez a moldovaiak esetében is. 
A Partiumból is átjártak a határ menti 
magyarországi településekre, és ott 
honosították az irataikat, de ez nem 
azt jelenti, hogy ott laknak. A sep-
siszentgyörgyi polgármester szerint 

a konzulátusok, a bukaresti polgár-
mesteri hivatalok leterhelődtek, ezért 
is változtatták meg a szabályozást. 
Ugyanakkor bizonyára túl sok kérés 
fut be a román–moldovai határ menti 
megyeszékhelyek anyakönyvi hivata-
laihoz, ezért jutnak el az igénylők Sep-
siszentgyörgyre.

Moldovaiak Sepsiszentgyörgyön, útban Nyugat-Európa felé
• A Romániával szomszédos Moldovai Köztársaság több mint ötszáz állampol-
gára honosította iratait tavaly Sepsiszentgyörgyön. A számok hallatán többen
aggódva tették fel a kérdést, hogy ezáltal megváltozik-e a háromszéki megye-
székhely etnikai összetétele, és az intézkedéssorozat befolyásolhatja-e az idei
önkormányzati választások eredményét.

Előzmények

Tavaly tavasszal Peter Costea független europarlamenti képviselő petíciót 
indított, hogy Bukarest egyszerűsítse a román állampolgárság megszerzésé-
nek procedúráját és a dokumentumok honosítását. A kezdeményező szerint 
a Moldovai Köztársaság állampolgárai kénytelenek voltak több alkalommal is 
elutazni Romániába, hogy megszerezzék az iratokat. Kálváriájuk pedig nem 
ér véget, miután az anyakönyvi iratokat honosították, mert csak akkor kapnak 
személyazonossági igazolványt, ha bizonyítani tudják, hogy van lakóhelyük 
is. Ezt kihasználják az ügyeskedők: előfordul, hogy egy fiktív lakcímre több 
száz állampolgárt jelentenek be – érvelt a politikus. A román állampolgársá-
got szerzett moldovaiak száma 2018 közepén érte el az egymilliót. Évről évre 
többen igénylik a román állampolgárságot: míg 2010-ben 98 ezren, két évvel 
ezelőtt már 120 ezren fordultak ez ügyben a hatóságokhoz.




