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Szétosztották  a feladatokat
Ipari parkot létesítenének Csíkcsicsó határában

B A R A B Á S  H A J N A L

Az ipari park a madéfalvi köz-
birtokosság által megvásárolt, 
Madéfalva, Csíkcsicsó, Szépvíz 

és Csíkrákos közigazgatási határaihoz 
közeli 10 hektáros területen valósulna 
meg – nyilatkozta érdeklődésünk-
re Péter Lukács, Csíkcsicsó polgár-
mestere. Megközelítését községükön 
keresztül képzelték el, mint magya-

rázta, a Csíkszereda irányából 
a vasúti átjáró előtt jobbra el-
térő földutat szélesítenék ki és 
aszfaltoznák le, közel három 
kilométeres szakaszon. Jelen-

leg az ehhez szükséges tervek 
elkészítésén dolgoznak. A beruházás 
hasznos volna az érintett községek 
számára, hiszen az itt megtelepülő 
cégeknek elsősorban ezek a telepü-
lések biztosíthatnák a munkaerőt. 
„A cégek részéről már van érdeklő-
dés, ám mivel nagyon a kezdeteknél 
vagyunk, még nem tudunk nekik 
konkrétummal szolgálni. Egyelőre a 
legfontosabb, hogy a szükséges infra-
struktúrát kiépítsük” – fogalmazott a 

polgármester. Ebből a munkából Csík-
csicsó az útépítést vállalta, az ehhez 
szükséges tanulmányok elkészítésé-
hez pedig Hargita Megye Tanácsa biz-
tosított a községnek tavaly 50 ezer lejt. 
Ugyanakkor Madéfalva önkormány-
zatának az volna a feladata, hogy az 
ipari park területére elkészíti az öveze-
ti rendezési tervet (PUZ), amit szintén 
támogat a megyei önkormányzat.

Társulási szerződést kötnek

Az érintett települések, Madéfalva, 
Csíkcsicsó és Csíkszereda vezetői, 
valamint Hargita Megye Tanácsának 
képviselői nemrég megállapodást kö-
töttek a terv megvalósítása érdekében. 
„Az érdekelt felek rövidesen társulá-
si szerződést kötnek, illetve Hargita 
Megye Tanácsa elkészíti azt a tanul-
mányt, amelynek alapján a szükséges 
beruházásokat elvégezhetik és tudato-
san elkezdhetik a befektetők idevonzá-
sát. Ugyanakkor várhatóan már idén 
létrehozzák a parkot működtető közös 
céget, és elkészítik a szükséges terve-
ket is” – osztották meg a közlemény-
ben. Az ipari park tervezett helyszíne 
több szempontból is előnyös, hiszen 

közel van a madéfalvi vasúti csomó-
pont, ráadásul elérhető közelségben 
van a víz-, a gáz- és a villanyhálózat, 
így a terület közművesítése is egysze-

rűbben megoldható. A létesítmény 
elsősorban a helyi vállalkozásoknak 
biztosítana lehetőséget a bővülésre, de 
külső befektetőkre is számítanának.
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Tervezett ipari park

Csíkcsicsó

Madéfalva

Csíkszereda

10 méter széles aszfaltozott út vezetne az ipari parkig
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SIMON VIRÁG

V arga József, a település polgár-
mestere a Székelyhonnak el-

mondta, kötelező volt kicserélni az 
elavult helységnévtáblákat és ezért 
kerültek fel az új településnév-jelző 

táblák. A hagyomány sze-
rint  a település első lakói a 
Gyula vezér által ásatott kút 
körül telepedtek le, innen 
ered a falu neve. A telepü-
lést 1332-ben Gulacucha né-

ven említik először. Későbbi 
névváltozatok: 1337-ben Gulacuta, 
1408-ban Gujulakutka, 1566-ban Gi-
alakuta, 1694-től Gyalakuta. 1912-
től viseli a mai névalakot, ekkortól 
már  az egyházi és világi iratokban is 

Gyulakuta szerepel. A polgármester 
elismerte, hogy ő is csak az egy hete 
kihelyezett táblákról értesült, hogy 
azokon Gyalakuta név szerepel, múlt 
hét végén fel is tették neki többen a 
kérdést, hogy akkor ők most gyala-
kutiak vagy gyulakutiak.

Gyalakuta 
a kormányhatározatban

„Az országos útügyi igazgatóság al-
kalmazottai rendelték meg a táblákat 
és ők is szerelték fel. Amikor rákérdez-
tünk, kiderült, hogy 2001-ben az egyik 
kormányhatározatban úgy jelenik meg  
a település neve, hogy Gyalakuta. Nem 
tudjuk, hogy akkor kit kérdeztek meg 
erről, és hogyan került be a Gyalakuta 
a településnévsorba. Az akkori polgár-
mester nem tud erről, helyi tanácsi ha-

tározat sem született erről a kérdésről. 
Az biztos, hogy a gyulakutiak »a betű-
sen« beszélnek, különösen az idősek, 
így a szülőfalujuk nevét is Gyalakutá-
nak ejtik. Lehet, hogy akkor valakit 
megkérdeztek, és azt mondta, hogy 
gyalakuti vagyok. Más magyaráza-
tot nem tudunk arra, hogy miért van 
Gyalakuta a kormányhatározatban”. 

A helyiek kezében a döntés

A községvezető elmondta, hogy a hé-
ten fogják eldönteni, hogy mi legyen 

a névvel. Szerinte a Gyulakuta név 
mellett fognak maradni, mert min-
denki így szokta meg. Az útügyi igaz-
gatóság azt mondta, hogy a döntés a 
helyiek kezében van. A helyi önkor-
mányzat kezdeményezni fogja, hogy 
az említett kormányhatározatban is 
cseréljék ki a településünk nevét, és 
legyen ismét Gyulakuta. A Székely-
hon megkeresésére Elekes Róbert, a 
Brassó megyei út- és hídügyi igazgató-
ság (DRDP) szóvivője elmondta, hogy 
az útügy alkalmazottai a 2001-es köz-
igazgatási törvényt kiegészítő 1415-ös 

sz. kormányhatározatban foglaltak 
alapján tették ki a Gyalakuta elneve-
zést. A szóban forgó kormányhatáro-
zatban Gyalakuta szerepel a román 
elnevezés, a Fântânele mellett. „Az 
érvényben levő törvények értelmében 
a polgármesteri hivatalok kötelesek 
lecserélni a régi, rozsdás, elavult hely-
ségnévtáblákat. De mivel ezt ország-
szerte elmulasztják, tavaly az a döntés 
született, hogy biztonsági szemponto-
kat is fi gyelembe véve az útügy kicse-
réli ezeket a táblákat. Megrendeltük 
azokat, Maros megyében jelenleg 
zajlik a felszerelésük. Így került fel a 
szóban forgó település be- és kijárata-
ihoz az új helységnévtábla. Munkatár-
saim a törvényes névjegyzéket vették 
fi gyelembe, így került fel Gyalakuta 
név. Ha a község vezetősége nem ért 
egyet ezzel az elnevezéssel, akkor 
saját költségén kell kicseréltesse a 
táblákat, s kérnie kell a szóban forgó 
kormányhatározat megváltoztatását 
is” – összegzett Elekes Róbert.

A héten eldől: Gyalakuta vagy Gyulakuta?
• A helyiek, de az átutazók nagy meglepetésére az
eddigi Gyulakuta megnevezés helyett az új helység-
névtáblára Gyalakuta került fel. Az útügy egy érvényes
kormányhatározatra hivatkozva íratta fel ezt a régi
elnevezést. A község vezetőségének most döntenie kell:
marad a régies megnevezés, vagy a több, mint száz éve
használt Gyulakuta kerül vissza.

Az útügyisek szerelték fel a táblákat, ha 
cserére kerül sor,  a községet terheli a 
költség
◂ F OTÓ: HAÁZ VINCE

• Közös ipari park létrehozásáról állapodtak meg nem-
rég Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkszereda, valamint Hargita
Megye Tanácsának elöljárói. A cél érdekében a madéfalvi
közbirtokosság már megvásárolt egy 10 hektáros terü-
letet Csíkcsicsó és Madéfalva határában. A következő
lépés a megfelelő infrastruktúra kiépítése, illetve a
működtetéshez szükséges közös cég megalapítása.

Új év, új sztrádaálmok
Negyven és száz kilométer kö-
zötti autópálya készül el 2020-
ban Lucian Bode közlekedésügyi 
miniszter szerint, aki amúgy 
szeretné meghaladni a száz 
kilométert is. „Jelen pillanatban 
857 kilométer autópályánk 
van, amivel utolsók vagyunk 
Európában. 134 kilométer építés 
alatt áll, és reméljük, hogy idén, 
ha a vállalkozók tartják a vállalt 
határidőket, akkor legkevesebb 
40 kilométertől legtöbb 100 kilo-
méterig jöhet szóba. Természe-
tesen, szeretnénk meghaladni a 
100 kilométert, de nem ígérhe-
tem” – fejtette ki a közlekedési 
tárca vezetője a román közszol-
gálati televízió (TVR1) hétfő esti 
műsorában. Arra is ígéretet tett 
egyúttal, hogy négy éven belül 
Konstancától Nagylakig sztráda 
szelheti át az országot. Koránt-
sem annyira derűlátó a romániai 
út- és vasútépítéseket monitoro-
zó Pro Infrastruktúra Egyesület, 
mint Lucian Bode miniszter. Az 
év elején kiadott elemzésükben 
azt írták, reálisan 23 kilomé-
ter, különösen szerencsés 
helyzetben pedig 64 kilométer 
újonnan épült autópálya nyílhat 
meg 2020-ban Romániában. A 
valóság pedig tavaly is felülírta 
a Dăncilă-kormány várakozá-
sait, miszerint 2019 végéig 180 
kilométer autópályát adnak át, 
akkor is végül a Pro Infrastruk-
túra Egyesület előrejelzése 
teljesült, és mindössze az A1-es 
autópálya Déva és Holgya között 
43 kilométeres szakaszának az 
átadása történt meg. Ennek a fe-
lét is csak sebesség- és tömeg-
korlátozásokkal vehetik igénybe 
az autósok karácsony óta.
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