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• Övezeti rendezési 
tervek (PUZ) készülnek 
a Csíkszereda keleti 
részén tervezett új 
összekötő útvonal épí-
tése érdekében, amely 
Zsögöd, Csíksomlyó 
és Taploca között 
biztosítja az összeköt-
tetést, a városközpont 
megkerülésével. A 
tervekről közvitát tar-
tanak az elkövetkező 
napokban.

KOVÁCS ATTILA

Az összekötő útvonal terve 
már több mint hatéves el-
képzelés, a nyomvonalat 

a város általános rendezési terve 
(PUZ) is tartalmazza. Ennél több 

azonban nem történt eddig, 
az új városvezetés viszont 
napirendre tűzte az ügyet, 
és övezeti rendezési tervek 
(PUZ) elkészítésével szeret-
nék pontosítani a részlete-

ket. Az új útvonal a Zsögödi 
Nagy Imre utcabeli kétszintes út-

kereszteződéstől az országos útügy 
székhelye mellett, a megyei sür-
gősségi kórház mögött halad majd 
a város Csíkszentlélek felőli ki- és 
bejáratáig. Ezt követően a rádióto-
rony felé haladva a Sarkadi Elek és 

a Szék útján át a Nagymező utcára 
jutnak el az egyszer majd ott közle-
kedő járművek. Nem elkerülő útról 
van szó, a teherszállító autók szá-
mára a célforgalom kivételével tilos 
lesz ott közlekedni. Olyan összekö-
tő út lesz, amely több, forgalomtól 
túlterhelt utcát mentesítene, gyor-

sabbá téve a városrészek elérését 
– ismertette kérdésünkre Bors Béla 
alpolgármester.

Két közvita lesz a héten

Két közvitát is szerveznek a készü-
lő rendezési tervekről az elkövet-

kező időszakban a polgármesteri 
hivatalban, az első ma 17 órától a 
Zsögödi Nagy Imre utcai csatlako-
zás környékét és a kiinduló útsza-
kaszt érintő elképzelésekről szól. A 
tervezők szerint a jelenlegi kétszin-
tes útkereszteződést körforgalom 
váltja fel, az országos útügy szék-

helye mellett elhaladó új útszakasz 
pedig összeköttetést biztosít majd 
a Kicsimező, illetve a Mikó utcával. 
Az úttest szélessége a terv szerint 7 
méter, amelyet kerékpársáv és jár-
da is határol. A második közvitát 
július 1-jén, csütörtökön 17 órától 
tartják szintén a polgármesteri hi-
vatalban, ez az összekötő útnak a 
Szék úthoz történő csatlakozását, 
illetve ennek környezetét rendező 
tervről szól, a Sarkadi Elek utcától 
a Nagymező utcáig. Ott két csatla-
kozás készül, az egyik az átalakuló 
Sarkadi Elek utcának a Szék úthoz 
történő kapcsolódását, a másik, 
valamivel lejjebb, a Szék útról a 
Nagymező utca felé folytatódó út-
szakasz leágazását szabályozza. 
Mindkét esetben 7 méter széles út-
felületet, járdát, bicikliutat és zöl-
dövezetet alakítanak majd ki a terv 
szerint.

Hosszú folyamat

Az új útvonal megépítése érdeké-
ben a rendezési tervek elfogadása 
után megvalósíthatósági tanul-
mányt kell készíttetni, ugyanak-
kor kisajátításokra is szükség van 
a nyomvonalon, mivel a város a 
szükséges területekkel nem ren-
delkezik. Ezt követően lehet mű-
szaki terveket készíteni, illetve 
európai uniós vagy kormánytámo-
gatásért pályázni a kivitelezéshez 
szükséges összegért, amely igen 
jelentős lesz.
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Tűrhetetlennek nevezte a székely-
peteki helyzetet a lapunknak nyi-

latkozó Kerekes Edit, aki bi-
zonyítékokat gyűjtve most 
már folyamatosan lefi lmezi, 
hogy a 3,5 tonnás súlykor-
látozás ellenére rendszerint 
konvojban haladnak át a 
településen – a 137A jelzésű 
megyei úton – az építkezé-

si anyagokkal megrakodott 
teherautók. Persze a sebességet sem 

csökkentik a sofőrök a házak között. 
Ennek számos negatív következmé-
nye van, hiszen amellett, hogy a nagy 
súlyú autók tönkreteszik az utat, még 
a házak is repedezni kezdtek. Arról 
nem is beszélve, hogy folyamatosan 
kibírhatatlan por van a faluban. A 
tehergépjárművek egyébként a szom-
szédos Brassó megyéből jönnek, és 
ugyanoda térnek vissza építkezési 
anyagokkal megrakodva – az anya-
got egy gyorsvasút építkezéséhez 
szállítják. Hargita megyébe csak 
azért jönnek át, hogy lerövidítsék az 
útjukat, ám ezzel nemcsak a Kányád, 
de a Székelyderzs községieknek is 

kellemetlenséget okoznak. Kerekes 
Edit hangsúlyozta, már a megyei ta-
náccsal is megpróbált egyeztetni az 
ügyben, de meglátása szerint nem 
született megoldás, éppen ezért peres 
útra szeretné terelni az ügyet.

Nem kapnak engedélyt

Bíró Barna Botond, a megyei ta-
nács alelnöke lapunknak elmond-
ta, hogy intézményük már jó ideje 
nem adott ki engedélyt arra, hogy 
a megengedettnél nagyobb súlyú 
teherjárművek közlekedhessenek 
az említett úton. Erről természete-
sen a rendőröket is tájékoztatták, 
akik már több esetben szabtak ki 
bírságot a szabálysértőkre, ilyenkor 
büntetőpontokat is adva a sofőrök-
nek. Arra is kitért, hogy hamarosan 
közel ötven kilométernyi útszakasz 
fog megújulni Udvarhelyszéken, 
amelynek része a 137A jelzésű me-
gyei út is. A szakasz ügykezelését 
jövő hónap közepén át fogják adni a 

kivitelező cégnek, amely a karban-
tartási munkálatok elvégzésével kell 
kezdje a munkát. Utána kezdődik a 
betervezett modernizálás. A megyei 
tanács alelnöke biztos benne, hogy 
a vállalat nem fogja engedni a nagy 
súlyú teherautók közlekedését a sza-
kaszon, hiszen ez esetben őket éri 
kár, valamint nem fognak haladni a 

korszerűsítéssel sem. Az intézmény 
egyébként azt javasolta, hogy Sze-
derjes és Héjjasfalva irányába közle-
kedjenek a kárt okozó teherautósok, 
még akkor is, ha az nagy kerülőt je-
lent számukra.

Nagy port kavarnak a teherautók Székelypeteken
• Repedeznek a házak, romlik az út, valamint kibírha-
tatlan por van Székelypeteken, ahol a 3,5 tonnás súly-
korlátozás ellenére rendszeresen áthajtanak a teher-
autók. Hargita Megye Tanácsa már jó ideje nem adott 
ki engedélyt, amivel túlsúlyt lehetne szállítani a 137A 
jelzésű megyei úton, így a rendőrség feladata lefülelni a 
szabálytalankodókat. Kibírhatatlan port hagynak 

maguk után a teherautók

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

A zsögödi rendezési terv az új útvonallal

◂  F O R R Á S :  C S Í K S Z E R E D A
     POLGÁRMESTERI  HIVATALA

Új összekötő utat terveznek
Rendezési tervek készülnek Csíkszeredában – két lakossági fórumot tartanak




