
A Hunyadi János utcában 
a torlódások megszüntetését 
szolgálja a változtatás
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KOVÁCS ATTILA

A legutóbbi önkormányzati 
képviselő-testületi ülésen 
jelentette be Korodi Attila 

polgármester, hogy a polgármesteri 
hivatal újabbakkal növelné a váro-
si körforgalmak számát. Az egyik 
ilyen helyszín a Hunyadi János 
utca, amely a Kalász lakótelepi te-

mető közelében ágazik el a Szék út 
irányába, biztosítva ezzel nemcsak 
Csíksomlyó, Csobotfalva vagy Csík-
pálfalva könnyebb elérését, hanem 
a Haladás utcán át a taplocai város-
részbe való eljutást is. A Hunyadi 
János utca meglehetősen forgalmas, 
mert lehetőséget biztosít a város-
központ elkerülésére, a zsúfoltság 
pedig tovább nő a reggeli csúcsfor-
galom idején. Ilyenkor a leágazás 
irányából kikanyarodni vagy oda 

befordulni nem könnyű, és torlódá-
sok alakulnak ki. Ezt igyekszik eny-
híteni a polgármesteri hivatal egye-
lőre ideig lenesen egy körforgalom 
kialakításával, amelyet tesztelni 
szeretnének. Amennyiben beválik, 
ez a változás állandósulni fog.

Tartalékban maradt terv

A másik ilyen helyszín a Márton 
Áron – Taploca – Szék – Nagyrét 
utcák találkozása, amely az egyet-
len jelzőlámpákkal ellátott útke-
reszteződés a városban. Amikor 
működnek a lámpák, a várakozási 

időt leszámítva nem alakulnak ki 
bonyodalmak, de hétvégén, illetve 
az esti órákban, amikor csak sárgán 
villognak, nagyon sok autóvezetőn 
a bizonytalanság lesz úrrá, amikor 
a kereszteződéshez érkezik. Nem 
mindenkinek egyértelmű ugyan-
is, hogy melyik irányból kinek van 
elsőbbsége, ezért vannak autóve-
zetők, akik akkor is várakoznak, 
amikor nem kellene, mások pedig 
épp ellenkezőleg, elsőbbségadás he-
lyett elindulnak. Emiatt számos, ki-
sebb-nagyobb koccanással járó bal-
eset történt már ilyen időszakokban. 
A biztonságosabb és folytonosabb 
áthaladás érdekében a körforgalom 
kialakításának terve már rég felme-
rült, a Márton Áron Főgimnázium 

felújításakor éppen azért költöztet-
ték beljebb az iskola kőkerítését, 
hogy biztosítva legyen a szükséges 
hely. Az elképzelés azonban tarta-
lékban maradt, egészen mosta-
náig. Szintén a tanácsülésen 
került napirendre a téma, 
Szikszay László képviselő ja-
vasolta, hogy a városvezetés 
kezdeményezze a körforga-
lom kialakítását. Korodi At-
tila polgármester közölte, már 
volt egyeztetés erről a rendőrséggel, 
mert ez a szándékuk, és első lépés-
ként a szükséges méréseket kell el-
végezni a helyszínen. Ezek után kö-
vetkezik az átalakítás előkészítése.

Újabb körforgalmakat terveznek
Két útkereszteződés is megváltozhat Csíkszeredában – cél a könnyebb átjutás

A főgimnázium melletti 
keresz teződés sok autósnak 
okoz fejtörést
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A Hargita Megyei Környezetőrség-
hez is több ízben tettek panaszt 

a székelykeresztúri lakók: a hatóság 
kiszállt a helyszínre és zajszint-

mérést végzett, amelyből 
kiderült, hogy a medgyesi 
Romgaz Rt. működtette te-
lepen és környékén a zaj-
szennyezés meghaladja a 
megengedett szintet, ezért a 
cég felszólításban részesült, 
hogy hatvan napon belül 

szüntesse meg a problémát. Lapunk 
megkeresésére Koncz-Hunor János, 
Székelykeresztúr polgármestere akkor 
elmondta: bár a zajszennyezés meg-
szüntetése nem a polgármesteri hiva-
tal hatáskörébe tartozik, arra kéri a la-
kókat, hogy beadványban forduljanak 
a hivatalhoz, hiszen a nyomásgyakor-
lásban segíthet a város vezetősége.

Ötvenkilenc aláíró 

Mint kiderült, el is készült a bead-
vány, amelyet 59-en, többnyire a 
Gyárfáskert, a Búza, a Csekefalvi, a 
Kossuth Lajos, a Gyár, a Timafalvi, 

a Rövid, a Hargita és a Budai Nagy 
Antal utcában lakók írtak alá. A be-
advány értelmében a sűrítőállomás 
az esti órákban is teljes kapacitással 
működik, így a zajszennyezés éjszaka 
is állandó, sőt a magas frekvenciájú 
zúgás ilyenkor még zavaróbb, mint 
nappal. Az elmúlt időszakban több-
szöri zajszintmérés is történt, amelyek 
eredményeinek mindegyike igazolja, 
hogy valóban megalapozott a lakók 
panasza, számolt be a székelykeresz-
túri polgármester, aki egy helyszíni 
szemlét követően szakmai megbeszé-
lést hívott össze Székelykeresztúron, 
amelyen az önkormányzat képviselői 
mellett a Romgaz Rt. részéről részt 
vett Ioan Mihai Man mérnök, egyben 
a vállalat technikai igazgatója, vala-
mint a cég kijelölt szakértői csapata is.

Köztes megoldás

Mint megtudtuk, a beszélgetésből 
kiderült, hogy a kompresszorállo-

más megszüntetése vagy elköltözte-
tése 174 keresztúri, illetve környék-
beli lakos munkájának megszűnését 
jelenthetné, ezért a létesítmény fel-
számolása egyik félnek sem áll érde-
kében. Köztes megoldásként hangel-
nyelő panelek felszerelését vállalta a 
gázvállalat. Azonban ez a fejlesztés 
már évek óta szerepelt a vállalat ter-
vei között, de a megvalósítás még 
váratott magára. A fejlemény a vá-
rosvezetés közbenjárásának köszön-
hetően az, hogy ezúttal a cég ígéretet 
tett, hogy idén év végéig el is végzik 
a munkálatot. „A felvállalt lépések 
alapján a Romgaz medgyesi kiren-
deltsége április 19-én fel is töltötte 
a munkálatokat célzó hirdetését az 
online közbeszerzési oldalra. A tör-

vény által előírt határidőket betartva 
a cég megközelítőleg két hónap múl-
va tud kivitelezési szerződést kötni 
a munkálatot elnyerő vállalattal” 
– közölte a Székelykeresztúri Polgár-
mesteri Hivatal sajtóosztálya.

Megoldódhat a székelykeresztúri zajszennyezés
• Néhány hónapja, végső kétségbeesésükben keres-
ték meg a Székelyhont a székelykeresztúri Budai Nagy 
Antal utca lakói: az utcában működő gázsűrítő állomás 
évek óta megkeseríti a környék lakóinak életét. A prob-
lémára most, a helyi polgármesteri hivatal közbelépé-
sével, megoldás születhet.

Nemcsak a Budai Nagy Antal utca 
lakóit, hanem – a széljárástól függően 
– sokakat zavar még az állandó zúgás
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• Csíkszereda körforgalmainak száma újabbakkal 
gyarapodhat, ha minden a tervek szerint halad. Két 
olyan kereszteződést, illetve leágazást alakítanának 
át ilyen módon, ahol a forgalom folytonosságának 
biztosítása jelenleg nem megoldott.




