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• Az egyházi szim-
bólumok üldöztetése 
idején helyezték el az 
első keresztet a Mada-
rasi Hargita csúcsán, 
azóta viszont már 
szinte zavaró módon 
elszaporodtak az ott 
hagyott jelképek. A 
helyzet rendezését 
szeretné a terület 
tulajdonosa, a csíkma-
darasi közbirtokosság, 
amely a többi érintet-
tel egyeztetve hatá-
rozta el, hogy csak 
néhány jelkép marad-
hat a hegycsúcson, 
a többi a Mária-utak 
mentére kerülne.

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

Az első keresztet egy csíkmada-
rasi baráti társaság helyezte 
el a Madarasi Hargita csú-

csán, még az 1980-as évek második 
felében, amikor az elmúlt rendszer 
hatóságai különösen nagy erőfeszí-
téssel üldözték és rongálták az egy-
házi szimbólumokat – tudtuk meg 
Imre Lajos Lorándtól, a csíkmadarasi 

közbirtokosság elnökétől. A helyszín 
nagyon hamar egyházi jellegű zarán-
dokhelyé vált, már a kilencvenes 
évek óta tartanak ott szentmiséket 
minden szeptember harmadik szom-
batján. Húsz évvel ezelőtt teljesen 
spontán módon kezdtek el kopjafákat 
elhelyezni a hegycsúcson az odaláto-
gatók, ami az elkövetkező tíz évben 
senkit sem zavart, sőt meghittséget 
kölcsönzött a helyszínnek. Idővel 
azonban – a közbirtokossági elnök 
szerint – sokan „átestek a ló másik 
oldalára”, hiszen rengeteg új lebeto-
nozott vagy csak kövekkel kitámasz-
tott szimbólum jelent meg. „Noha 
vallási érzelmű helyszínről van szó, 
azért mégsem egy temetkezési hely, 

és nem is itt szoktak megemlékezni 
a hősökről. Amilyen szépen indult a 
kezdeményezés, annyira rossz irány-
ba fordult” – magyarázta Imre Lajos 
Loránd.

Kompromisszumos megoldás

A hegycsúcson elhelyezett szimbó-
lumok elszaporodása után jelezték a 
környezetvédők, hogy teljesen meg 
kellene tisztítani a Natura 2000-es 
környezetvédelmi területet, amivel 
nem mindenki értett egyet. Az el-
lentétek feloldása érdekében több 
gyűlést is szervezetek egy kompro-
misszumos megoldás megtalálása 
érdekében, amelyre mások mellett 

a területtulajdonosokat, a közbirto-
kosságokat, a civileket, a környezet-
védőket, valamint az érintett önkor-
mányzatokat is elhívták. Végül az 
az egyezség született, hogy csupán 
négy kereszt – a szentegyházi, a 
zetelaki, a kápolnásfalui és a csík-
madarasi –, továbbá a valamikori 
vármegyéket idéző hatvannégy, jobb 
állapotban lévő kopjafa maradhat a 
hegycsúcson. Utóbbiakat, a vesze-
kedések elkerülése érdekében, egy 
e célból létrehozott bizottság fogja 
kiválasztani, amelybe a korábban 
felsorolt érintettek mindegyikét 
bevonják. A hegycsúcson maradó 
jelképek köré ugyanakkor a csíkma-
darasi katolikus templom alaprajzát 

szeretné felépíteni a terület tulajdo-
nosa – természetesen a lehető legkör-
nyezetbarátabb elemeket használva. 
A helyszínen idővel ki is cserélnék a 
kopjafákat, ha azok leromlott álla-
potba kerülnek, és esetleg az egykori 
vármegyék önkormányzatai saját jel-
képüket helyeznék el. Így a mostani 
helyzet megváltozhatna, és a magyar 
összetartozást megerősítő helyszín-
né válna a hegycsúcs.

Egyébként az onnan eltávolítandó 
szimbólumokat a közeli önkormány-
zatok felé vezető Mária-utak mentén 
helyeznék el, az ezeket kijelö-
lő egyesület elnökének, Mol-
nár Sándornak a tanácsára. 
Természetesen itt újabb jelké-
peknek is lenne hely. Imre La-
jos Loránd arra is kitért, hogy 
Hargita Megye Tanácsa egy 
turisztikai rendezési tervet 
szeretne készíteni a Madarasi 
Hargitán, és ők saját elkép-
zeléseiket ehhez igazítanák. Éppen 
ezért jelenleg a tervek elkészítésére 
várnak, azelőtt ugyanis nem szeret-
nének cselekedni.

Bíró László csíkmadarasi pol-
gármester üdvözölte a kezdeménye-
zést, hiszen szerinte sem megfelelő 
a jelenlegi rendezetlen helyzet. Úgy 
véli, hogy a szimbólumok fontosak, 
ugyanakkor a helyszín nem megfe-
lelő. Ő ugyanakkor jobb megoldás-
nak látta volna azt, ha a hegycsúcs 
közelében kijelölnek egy látogat-
ható területet, ahova áthelyezik a 
szimbólumokat. Ott pedig törvényes 
módon helyezhettek volna el új jel-
képeket is, akik szerettek volna. Et-
től függetlenül támogatja a közbirto-
kosság elképzelését.

KOVÁCS ATTILA

A Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester által már tavaly ismerte-

tett elképzelés szerint a város nyu-
gati ipari övezetének ,,újjáélesztését” 
célzó elképzelés egy olyan parkoló 

kialakításáról is szól, amely 
50 autóbusz, illetve nyerges 
vontató mellett mintegy 500 
személygépkocsi elhelye-
zésére is alkalmas lesz. A 
város- széli létesítmény az 

egykori Hargita Bányaválla-
lat területén kapna helyet, a Hargita 
utcára nyílva, a területet a város sze-
retné megvásárolni. A közlekedésben 
tervezett változások szerint a parko-

lót a Rét utca felől, a sörgyár mögött, 
a volt vasúti iparvágány nyomvona-
lán kiépítendő elkerülő útvonalon 
is meg lehet majd közelíteni, ez az 
elkerülő út továbbhalad majd keleti 
irányba az ipari övezetben, és a vas-
úti felüljáró alatti úthoz csatlakozik, 
amelyből a Baromtér és Akác utcák 
ágaznak el. A parkoló mellett a városi 
tömegközlekedés autóbuszainak ál-
lomását alakítják ki, így a városba ér-
kezők autóikat a parkolóban hagyva 
városi buszokkal indulhatnak tovább 
– ami a Park and Ride (rövidítve P+R, 
parkolni és utazni, vagy parkolj le és 
utazz) parkolók lényege. A Hargita 
utcától északra, illetve délre elterülő 
ipari övezetben további útvonalak, il-
letve útkereszteződések korszerűsíté-
sével számol a város által megrendelt 

övezeti rendezési terv tegnap bemu-
tatott változata, amelynek elkészíté-
sére egy gyulafehérvári cég kapott 
megbízást. Így felújításra vár az ipari 
övezet északi peremén a Rét utca és 
a vasútvonal közötti út, a délnyugati 
oldalon, a Hajnal utcával párhuza-
mosan is új útvonalak nyílnának, 
összekapcsolva az Olt, Sas, Kút utcá-
kat a Hajnal és Akác utcákkal.

Új befektetésekre van szükség

A dokumentáció szerint a rende-
zetlen ipari terület és az ehhez kap-
csolódó lakóövezet elszigeteltségét 
kellene feloldani, megfelelő új ut-
cahálózatot, parkolókat, zöldöve-
zeteket hozva létre, kivezetve a ne-
hézgépjármű-forgalmat a Hargita 
utcából. Az ipari terület rendezésé-
nek célja ugyanakkor új beruházók 

vonzása is, amelyek új munkahelye-
ket hozhatnak létre. Albert Sándor 
városi főépítész a tegnap délutáni 
közvitán úgy fogalmazott, a revita-
lizáció célja az övezetben jelentkező 
új erőknek lehetőséget adni a kibon-
takozásra, úgy rendezni a városrészt, 
hogy helye és módja legyen az új 
befektetéseknek. Hozzátette, az épít-
kezési engedélyek követelménye az 
ingatlanok megközelíthetősége, az új 

úthálózati javaslat ezt is lehetővé te-
szi. A hozzászólók közül a Heineken 
sörgyárának képviselője kifogásolta 
a parkoló tervezett helyszínét, mint 
mondta, a gyár csak azon a terüle-
ten tudna terjeszkedni a jövőben, 
és ezt jelezték is korábban. Egy lakó 
kérdésére a tervező azt mondta, a 
szélesebb utcák kialakítása érdeké-
ben több helyen az ingatlanok körüli 
kerítéseket is beljebb kell költöztetni.

Mi legyen a szimbólumokkal?
Rendezetté tennék a Madarasi Hargita csúcsát

Négy keresztet és hatvannégy 
kopjafát hagynának csak 
a hegycsúcson 

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Csíkszereda nyugati, városszéli ipari 
övezete. Átalakításra szorul 

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Utak és parkoló építésével átalakítható ipari övezet
• Felszámolt gyártelep helyén hozna létre egy nagy 
befogadóképességű P+R (Park and Ride) parkolót Csík-
szereda önkormányzata, új utakat építenének, biztosít-
va az ingatlanok megközelíthetőségét – egyebek közt 
ezt is tartalmazza annak az övezeti rendezési tervnek 
az első változata, amelyet tegnap mutattak be.




