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Összekötő utak épülhetnek
Szükségessé vált beruházások a hargitai megyeszékhelyen
• Az elkövetkező 
időszakban olyan 
összekötő útvonalak 
építésére készülnek 
Csíkszeredában, 
amelyek a megyei 
sürgősségi kórház, 
illetve a készülő 
kiskereskedelmi park 
más irányból törté-
nő megközelítését is 
lehetővé teszik.

KOVÁCS ATTILA

A tervek szerint néhány hónap 
múlva megnyíló Nest (ma-
gyarul Fészek) nevű kiske-

reskedelmi park várhatóan jelentős 
látogatottsága forgalmi nehézségeket, 

dugókat is eredményezhet a 
csíkszeredai Hunyadi János 
utcában, mivel jelenleg ez az 
egyetlen odavezető útvonal. A 
Hunyadi János utcán áthaladó 

forgalom most is igen jelentős, 
mivel elkerülő útnak számít a városon 
áthaladó, de a központi övezetet elke-
rülő autósok számára. Ha ehhez hoz-
záadódik majd a bevásárlás céljából a 
környékről érkezők nem kis száma is, 
nehézkessé válhat a közlekedés.

Országúttól a megyei útig

Ezért sürgetővé válik egy, a város ál-
talános rendezési tervében (PUG) is 
szereplő útszakasz megépítése, amely 

az üzletközpont más irányból történő 
megközelítését is biztosítja. A nyom-
vonal a 12A jelzésű országúttól in-
dulva a Nagymező utca és a Szék útja 
érintésével a Kalász-lakótelepi teme-

tő, és a Nest mögött elhaladva a város 
bejáratának közelében csatlakozik 
a 123B jelzésű megyei úthoz, amely 
Csíkszeredát köti össze Fitóddal, 
Csíkszentlélekkel, Csíkmindszenttel 

és Csíkbánkfalvával. Ez biztosítaná a 
kiskereskedelmi park megközelítését 
úgy az említett megyei úton, illetve 
a Szentlélek utcán közlekedők, vala-
mint az északról a városba érkezők 

számára, a Hunyadi János utcával 
párhuzamos útvonalon. Egyúttal ösz-
szeköttetést jelentene az országút és 
a megyei út között is az áthaladó for-
galom számára. A beruházás szüksé-
gességéről megkeresésünkre Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester beszélt, 
aki szerint ezt az összekötő utat a kö-
vetkező években meg kell építeni.

Közös feladat

A városvezető szerint ez nemcsak 
Csíkszereda, hanem a Hargita me-
gyei önkormányzat feladata is, mivel 
a megyei út jelenleg nincs megfelelő 
módon összekötve az országúttal. 
Mint emlékeztetett, a megyei út a 
városban elvileg a sétálóutca felső 
végéig vezet, ahol régebb az országút 
volt, ami nincs rendben. ,,A megye és 
a város közösen meg kell oldja, hogy 
a megyei utat vezesse ki a városból a 
Park szálló felé a magasfeszültségű 
vezeték mentén, és kösse össze az or-
szágúttal” – fejtette ki a polgármes-
ter. Egy másik szükséges munkálat a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház megközelítését biztosító újabb 
útvonal megépítése, amelynek az 
elöljáró szerint legalább két év múlva 
el kellene készülnie. Erre a Zsögöd 
utca felső, a Natúr lakóparkhoz veze-
tő szakaszának tervezett korszerűsí-
tése után kerülhet sor – ezt az utcát 
tervezik összekötni a kórházzal. Az 
új összekötő út építéséhez szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány most 
készül – tudtuk meg.
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Az elképzelt utak nyomvonalai a térképen. 
A következő évek feladatai
◂   I N F O G R A F I K A :  T Ó T H  S Z I L Á R D

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Tavaly február végi ülésén fogad-
ta el a székelyudvarhelyi önkor-

mányzat, hogy Nyirő Józsefről 
nevezzék el a városi könyv-
tárat, ám valamivel több 
mint egy hét múlva már a 
határozat visszavonásá-
ra utasította a testületet a 
Hargita Megyei Prefektu-
si Hivatal. Venczel Attila 

székelyudvarhelyi városi 
jegyző a törvényeknek megfelelően 
elő is terjesztette az áprilisi ülésre a 

visszavonással kapcsolatos terve-
zetet, ám ezzel nem értettek egyet 
a képviselők. Ezután fordult a bíró-
sághoz a prefektúra. A keresetet a 
Külügyminisztériummal folytatott 
levelezésükre alapozták, amely sze-
rint Nyirő egyebek mellett háborús 
bűnös, és fasiszta ideológiát kép-
visel, ezért nem szabad terjeszteni 
a kultuszát. A Külügyminisztéri-
um szerint utóbbi vádakat az Elie 
Wiesel Holokausztkutató Intézet 
vizsgálatai igazolják. A prefektusi 
hivatal ugyanakkor úgy véli, hogy 
a Hargita Megyei Névadó Bizottság 
negatív véleményezése is a határo-
zat visszavonása mellett szól.

Felvették a kesztyűt

A városháza azzal védekezik, hogy 
semmilyen erre hivatott bíróság nem 
ítélte el Nyirő Józsefet az említett vá-
dak alapján, így a romániai törvények 
szerint nem mondható bűnösnek. Ez 
azt is jelenti, hogy a névadással nem 
terjesztenek nem követendő ideológiá-
kat. Venczel Attila arra is kitért, hogy 

korábban volt egy hasonló ügy, amikor 
egy tanintézet által szerkesztett nap-
tárba került be Nyirő képe. Akkor is 
összeállított egy vádiratot az ügyész, 
ám azt végül nem nyújtotta be. Ezen 
tényt is a bírák tudtára adták. Ugyan-
akkor rámutatott, a névadó bizottság 
véleményezése konzultatív jellegű, 
így ez esetben sem követtek el hibát az 
önkormányzati képviselők. A jegyző 

mindemellett hangsúlyozta, a néva-
dással kapcsolatos határozattervezet 
előterjesztésekor jelezte a képviselők-
nek, hogy bár törvényes lépésről van 
szó, az említett holokausztkutató inté-
zet nagy tekintélynek örvend ország-
szerte, ezért érdemes fi gyelembe venni 
a véleményét a döntés meghozatala 
előtt. Tavaly egyébként már kitűztek 
egy dátumot az ügy tárgyalására, ám 
akkor halasztani kellett, mivel nem 
jelent meg a bíró. A következő alkalom 
e hónap végén lesz. Ennek ellenére 
Venczel Attila úgy véli, hogy jócskán 
elhúzódhat az ítélet meghozatala.

Felkerült, majd lekerült

A helyi határozat érvénybe lépése után 
a városháza elhelyezett egy névtáblát 
a könyvtár falán, ám azt követően, 
hogy a prefektusi hivatal bíróságon 
támadta meg a döntést, le is vették – 
magyarázta Venczel. Attól a pillanattól 
ugyanis felfüggesztettnek minősült a 
képviselők által meghozott döntés.

Könyvtárelnevezés: maradhat Nyirő József?
• Egyelőre fel van függesztve a székelyudvarhelyi városi 
könyvtár Nyirő Józsefről való elnevezésére vonatkozó taná-
csi határozat, mivel a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal a 
közigazgatási bíróságon támadta meg az elképzelést, az író 
által szerintük képviselt ideológiára hivatkozva. A székely-
udvarhelyi városházán úgy vélik, törvényes az elnevezés.

A székelyudvarhelyi városi könyvtár. Törvényszéken döntik el, hogy 
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