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• A csíkszeredai 
helyi önkormányzat 
hétfői rendes ülésén 
határozatot fogadtak 
el a város forgalmi 
tanulmányának és a 
közlekedésmenedzs-
mentre vonatkozó 
megvalósíthatósági 
tanulmány módosí-
tásáról. Ezzel eldőlt, 
hogy a Kossuth Lajos 
utcában nem lesznek 
buszsávok, elmarad a 
tervezett felújítás, és a 
szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentését okos jel-
zőrendszerek telepíté-
sével próbálják elérni.

KOVÁCS ATTILA

Napirend előtti felszólalásá-
ban Tőke Ervin önkormány-
zati képviselő a polgármeste-

ri hivatalban a személyes ügyintézés 
egyszerűsítését szorgalmazta, olyan 

egyablakos rendszer beveze-
tését, amelynek köszönhe-
tően a polgárnak nem kell 
több irodát is végigjárnia 
ügyintézéskor. Korodi Atti-
la polgármester válaszában 

kitért arra, hogy az egyszerű-
sítés törvényi előírásoktól is függ, 
ugyanakkor a hivatal belső digitali-
zációja nélkül nem működhet az eh-
hez szükséges adatbázisok elérése, 

használata. Ezért a város egy közbe-
szerzési eljárást készít elő, amelynek 
célja több hivatali osztály összekap-
csolását biztosító rendszer létreho-
zása, így néhány kattintásra egysze-
rűsítve ezek digitális elérhetőségét. 
„Enélkül az egyablakos ügyintézés 
aktatologatás lenne” – emlékeztetett 
Korodi. A hivatali ügyintézés köny-
nyítését szolgálja az is, hogy a volt 
Postabank épületében több városhá-
zi osztály fogadja majd az ügyfeleket 
– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy 
több lépésben látják a megoldást.

Az elmúlt évek nagy vitát kiváltó 

elképzelése, amely szerint a városi 
mobilitási terv részeként a Kossuth 
Lajos utca felújítása és átépítése so-
rán buszsávok kialakításával számos 
parkolóhelyet számoltak volna fel, 
már a múlté. Mivel az építési felügye-
lőség a városközpontra szóló övezeti 
rendezési terv (PUZ) hiányában nem 
engedélyezte az utca ilyen mértékű 
átépítését, a városvezetés okos jel-
zőrendszerek telepítésével igyekszik 
elérni a szén-dioxid-kibocsátásnak 
az európai uniós támogatás felté-
teleként megszabott csökkentését. 
Ezért a hétfői tanácsülésen elfogad-
ták a város forgalmi tanulmánya és 
a közlekedésmenedzsmentre vonat-

kozó megvalósíthatósági tanulmány 
módosítását – ennek értelmében 
lemondtak a 2271 méter hosszúságú 
buszsáv kialakításáról, de a koráb-
ban tervezett felújításról is. Helyette 
mindössze olyan okos jelzőtáblákat 
üzemelnek be, amelyek egyrészt au-
tóbusz közeledtét észlelve leállítják a 
gyalogosforgalmat, de lesznek olyan 
kijelzők is, amelyek az autóvezetők-
nek adnak információkat a gyorsabb 
áthaladást biztosító útvonalakról, az 
üres parkolóhelyekről. A forgalmat 
kamerák fi gyelik, ezek adatai alap-
ján lehet a forgalomirányításhoz 
szükséges intézkedéseket meghoz-
ni. A testület arról is döntött, hogy 

a Film szereda – Székelyföldi Moz-
gókép fesztivált idén június 21–27. 
között rendezik meg a Mikó-várban, 
illetve más szabadtéri helyszíneken. 
Szintén határozat született a több 
hazai színművészeti egyetem diák-
jainak előadásait Csíkszeredába ho-
zó UnScene Fesztiválról, amelyet jú-
nius 8–13. között rendez meg a Csíki 
Játékszín. A több helyszínen zajló 24 
színházi előadás mellett rövidfi lm-
vetítés, slam-poetry est, koncert is 
várja az érdeklődőket.

Se külön buszsáv, se felújítás
Mindössze okos rendszerek lesznek a csíkszeredai Kossuth Lajos utcában

Hétvégi lazaság a csíkszeredai 
Kossuth Lajos utcában, ahol 
csökkenteni kell a hétközi 
torlódást és a károsanyag-
kibocsátást

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

Forgalmi változások

Egyirányúsítják a piacudvart, 
és megállást tiltó táblákat 
helyeznek ki a Tető utcán arra a 
szakaszra, ahol rendszerint az 
úttesten parkolnak az autók. A 
két intézkedés célja a forgalom-
beli fennakadások felszámolása 
– tájékoztat közleményben Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala. 
A városháza közlése szerint a 
közlekedésrendészet jóváha-
gyásával két forgalmi problémá-
ra ad választ: június 7-étől lép 
érvénybe a piacudvar és a Tető 
utca forgalmát megkönnyítő 
rendelkezés. Ennek értelmében 
az élelmiszerpiac udvara egy-
irányúvá válik: a bejárat a Mihai 
Eminescu utcánál lesz, a kihaj-
tás pedig kizárólag a Kossuth 
Lajos utcára történik. A Tető utca 
végén, a Hunyadi János utcától 
a Kalász negyedi lépcsőig tartó 
szakaszon menetiránt rend-
szerint az úttesten parkolnak 
autóvezetők. Ezen a szakaszon 
hétfőtől, június 7-étől megállást 
tiltó táblákat helyeznek el, en-
nek alapján büntethetővé válnak 
a járművükkel ott állomásozó 
autóvezetők. 

GERGELY IMRE

Régi álma Gyergyóalfalunak, hogy 
egy olyan sportcsarnoka legyen, 

amely labdajátékoknak is 
megfelel. Ennek építése áp-
rilis elején el is kezdődött, 
az Országos Beruházási 
Ügynökség (CNI) fi nan-
szírozásával megvalósuló 
munkálatok helyszínét 
Cseke Attila fejlesztési mi-

niszter is megtekintette minapi 
gyergyószéki látogatása során. Azóta 

a munkagödör mellett alapozáshoz 
szükséges vasazati anyag is oda ke-
rült. Várják, hogy a kivitelező mikor 
kezd neki látványosabban is a mun-
kálatoknak – mondta el érdeklődé-
sünkre Gáll Szabolcs polgármester. A 
sportcsarnokra nagy szükség van, hi-
szen az iskolához tartozó tornaterem 
nem alkalmas arra, hogy teremfociz-
ni, kézilabdázni vagy kosárlabdázni 
lehessen itt. A megépülő új létesít-
mény pedig ezeket a sportágakat fogja 
szolgálni. 

Cseke Attila tárcavezető pár napja 
jelentette be, hogy más erdélyi tele-
pülések mellett Gyergyóalfaluban is 

új sportlétesítmény építését támogat-
ják, erre egyenként közel 3 millió lejt 
szánnak. Ez egy olyan szabadtéri mul-
tifunkcionális pálya lesz, amelynek 
méretei a sportcsarnokhoz hasonló-
an szintén több labdasportra lesznek 
alkalmasak, megvilágítást is kap, és 
épül egy öltözőknek helyet adó épü-
let is. A helyiek által Guszti-kertnek 
nevezett helyre tervezett sportbázis a 
múlt évben átadott modern játszótér 
mellett lesz. A szomszédos, felújítás 
alatt álló Mikó-kúriában közösségi 
házat alakítanak ki, az udvaron áll a 
szociális központ is. Ezek így együtt 
alkotnak majd egy olyan komplex kö-
zösségi teret, ahol minden korosztály 
megtalálja majd a maga szabadidős 
programját – vázolta a polgármester. 
Ez téli időszakban is élettel lesz teli, 
hiszen úgy tervezik, hogy a sportpá-
lyára állítják majd fel a hokipalán-

kot, és itt kap majd helyet a jégpá-
lya, amelyet a sportcsarnok építése 
miatt fel kellett számolniuk. A Cseke 
Attila miniszter által bejelentett új 
fejlesztés kapcsán Barti Tihamér, az 
RMDSZ Székelyföldi Önkormányzati 

Tanácsának elnöke érdeklődésünkre 
elmondta: Gyergyószék sportstra-
tégiájának része, hogy minden tele-
pülésen bővíteni kell a sportolási le-
hetőségeket fi ataloknak és időseknek 
egyaránt, ehhez a politikusoknak a 
szükséges infrastrukturális fejleszté-
seket kell hozzátenniük.

Sportcsarnokot építenek és közösségi teret alakítanak ki az alfalviak
• Az alapozás előkészítése kezdődik el a hokipálya he-
lyén Gyergyóalfaluban, ahol sportcsarnok épül. A nagy-
község egy másik részén pedig multifunkcionális sportpá-
lya építése közeleg, amely egy közösségi tér része lesz.

A régi hokipálya helyén épül meg 
a sportcsarnok

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E




