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• Meglehetősen be-
határoltak a csíksze-
redai önkormányzat 
lehetőségei a Kossuth 
Lajos utcában lehet-
séges módosításokkal 
kapcsolatban, ame-
lyek az európai uniós 
támogatású mobilitási 
terv részét képezik. 
Forgalomszabályozás, 
gombnyomásos jelző-
lámpák, illetve szabad 
parkolóhelyeket jelző 
rendszer is segíthet a 
károsanyag-kibocsá-
tás csökkentésében.

KOVÁCS ATTILA

A forgalom miatt keletke-
ző szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentése, illetve a városi 

közszállítás fejlesztése jelentik az 
európai uniós támogatással megva-
lósítható csíkszeredai mobilitási terv 

legfőbb célkitűzéseit. Miután 
világossá vált, hogy város-
központra szóló övezeti ren-
dezési terv (PUZ) hiányában 
az Építési Felügyelőség nem 
engedélyezheti a Kossuth 

Lajos utca tervezett átépítését, 
amely parkolóhelyek megszünteté-
sével, illetve buszsávok kialakítá-
sával is járt volna, a városvezetés 
a fi nanszírozó Központi Regionális 

Fejlesztési Ügynökségtől lehető-
séget kapott arra, hogy intelligens 
forgalmi rendszerek telepítésével 
érje el a célt. Ennek érdekében már 
egyeztetéseket folytattak a mobili-
tási projekt háttér-automatizálási 
tervét készítő szakemberekkel – szá-
molt be kérdésünkre Korodi Attila, 
Csíkszereda polgármestere. Hozzá-
tette, jó néhány megoldás felmerült, 
amelyekkel az autós forgalom sza-
bályozását automatikussá téve csök-
kenthetők a városközponti övezetre 
jellemző forgalmi dugók, ezzel együtt 
a szén-dioxid-kibocsátás. A követke-
ző lépésként még ebben a hónapban 
a mobilitási terv károsanyag-kibocsá-
tási tanulmányát készítőkkel ülnek 
egy asztalhoz, utána pedig egy frissí-

tést kell elkészíteni a meglévő tanul-
mányhoz – tudtuk meg.

Gördülékenyebb forgalom

A városvezető a lehetséges forgalom-
szabályozási módokra is mondott 
példákat. Így érzékelők jeleznék, 
hogy a Kossuth Lajos utcában hol és 
mennyi szabad parkolóhely van, és 
aki arra tart, kijelzőkön vagy okos-
telefonon ezt láthatja. Javasolta a 
polgármester azt is, hogy a Kossuth 
utcai gyalogátjárókat gombnyomá-
sos jelzőlámpákkal lássák el, ezáltal 
folyamatosabbá téve az autós forgal-
mat bizonyos idősávokban. Olyan 
elképzelés is létezik, hogy ha egy kör-
forgalomhoz közelít egy városi autó-

busz, akkor az automata rendszer a 
többi sávon néhány másodpercre le-
állítja a forgalmat, hogy a busz köny-
nyen tudjon haladni. „Az a lényeg, 
hogy a közszállítás minél gördüléke-
nyebb legyen a központi zónában, és 
csak azok az autóvezetők menjenek 
be, akiknek tényleg valamilyen fel-
adatuk van ott, és találjanak parkoló-
helyet” – összegzett Korodi.

Jelentős támogatás

Az áfástól 151 millió 745 ezer lej ér-
tékű mobilitási projekt kiterjed a 
Hargita utca felújítására is, ahol 
körforgalom létesül, de része a vas-
úti felüljáró híd újjáépítése, illetve 

a távolsági autóbusz-állomás átala-
kítása és felújítása, ahol a városi 
közszállítás járművei is helyet kap-
nak majd. A városi közszállítás fej-
lesztésére 23 sűrített földgázüzemű 
autóbusz beszerzését irányozták 
elő, amelyek nagyobb járatsűrűsé-
get biztosítanának, ezeknek külön 
telephelyet is létesítenek. Csíkszere-
dának a költségekhez közel 40 mil-
lió lejjel kell hozzájárulnia.

Átépítés helyett okos rendszerek
A csíkszeredai Kossuth Lajos utcában forgalomszabályozást terveznek

Füstbe ment terv 

A Kossuth Lajos utca korábban 
elképzelt átépítése az útszéli 
parkolóhelyek megszüntetését 
jelentette volna annak érdekében, 
hogy buszsávokat alakítsanak ki 
a városi közszállítás gépjárművei 
számára, egyúttal bicikliutakat is 
létesítve. A terv 2018-ban vált nyil-
vánossá és komoly ellentéteket 
szült – az utcában található üzle-
tek, vállalkozások tulajdonosai 
azt kifogásolták, hogy a parkolók 
hiányában nemcsak az áruellátás 
lesz nehéz, hanem üzleti forgal-
muk és az ingatlanok értéke is le-
csökken. Aláírásgyűjtés is indult a 
parkolóhelyek teljes megszünteté-
se ellen, amely a kezdeményezők 
szerint a városba érkezőket és a 
lakókat is kedvezőtlenül érintette 
volna, a helyi önkormányzat végül 
150 parkolóhely megtartásáról 
döntve fogadta el a tervet. Az csak 
idén vált egyértelművé, hogy a 
központi városrészre vonatkozó 
övezeti rendezési terv (PUZ) hiá-
nyában a tervezett átépítés nem 
kivitelezhető, és csak forgalom-
szabályozásra maradt lehetőség a 
károsanyag-kibocsátás csökken-
tése érdekében.

Koratavaszi lángok
Kiterjedt csibai tarlótűzhöz 
riasztották szombat délután 
a csíkszeredai tűzoltóságot. 
A Hargita megyei tűzoltóság 
rövid tájékoztatása szerint a 
lángok Csíkszereda nyugati 
kijáratánál, Csiba környékén 
csaptak fel, mintegy öthektáros 
területet érintve. A helyszínre 
vonult csíkszeredai tűzoltók 
megfékezték a terjedést. 

Sípszó után
Hétfőn 17.05-től a Marosvá-
sárhelyi TVR Sípszó után című 
sportműsorának meghívottja 
Ioan Şleam. Az ASA, az FC 
Nagybánya és az Electromureş 
egykori futballistájával Szucher 
Ervin a 60-as évek végi, 70-es 
évek eleji labdarúgásáról 
beszélget.
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A dy-Kovács-Ferenczi Noémi kö-
zölte, a kifizetések a második 

rendben április 9. és május 14-e kö-
zött történnek minden héten, pén-
teken, kivéve április 30-át. Egy hét-
tel ezelőtt kerültek postára, tehát 
már úton vannak, és sokan meg is 
kapták, a második kifizetési rend 
értesítő leveleit; összesen 37 189-
en. Arra kérnek mindenkit, hogy 
figyelmesen olvassák el a levelet, 

amely tájékoztat a teendőkről ab-
ban az esetben, ha valami prob-
léma merült fel a bankszámlával/
kártyával.

Mindenkit értesítenek

A programkoordinátor közölte, min-
denkit értesítenek, telefonálni akkor 

szükséges az irodához, ha április 
végén sem érkezett meg az értesí-
tő. „Azon igénylők, akik még nem 
rendelkeznek OTP bankszámlával, 
mert először igénylik a támogatást, 
még nincsenek programálva 
kifi zetésre, ők csak má-
jusban számíthatnak az 
értesítő levélre” – hívta fel 
a fi gyelmet Ady-Kovács-Fe-
renczi Noémi.

Első körben egyébként 
48 374 szülőt értesítettek 
levélben, a kifi zetések feb-
ruár 19-én kezdődtek, és 
március 26-ig tartottak. 
Mint ismeretes, a Szülőföl-
dön magyarul elnevezésű ok-
tatási-nevelési támogatást a magyar 
állam biztosítja a magyar nyelven 
tanuló külhoni diákoknak. Az okta-
tási-nevelési támogatás összege egy 
gyermek után 300 lej, a hallgatói tá-
mogatás 40 lej.

Oktatási-nevelési támogatás: megkezdődött a második kifizetési rend
• Megkezdődött a második kifizetési rend a Szülőföldön magyarul 2019/2020-as 
évi program keretében benyújtott igénylések után – tájékoztatta lapcsaládunkat a 
program koordinátora.

Első körben 48 374 szülőt 
értesítettek levélben

▸  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GECSE NOÉMI

Látvány hétköznap. A Kossuth 
Lajos utcában a forgalmi dugó-
kat is szeretnék csökkenteni

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR




