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• Az első tapasztala-
tok alapján gördülé-
kenyebbé vált a for-
galom a csíkszeredai 
Márton Áron Főgim-
názium melletti útke-
reszteződésben az új, 
intelligens jelzőlám-
parendszer beüzeme-
lését követően. Leg-
több egy percet, de az 
esetek többségében 
ennél jóval keveseb-
bet kell várakozniuk 
az autóvezetőknek 
a zöld jelzésre, és a 
gyalogosok haladását 
is segíti a nyomógom-
bos átkelő.

ISZLAI KATALIN

A közösségi médiában fellelhető 
vélemények szerint szkeptiku-
san fogadták a lakók a csík-

szeredai Márton Áron Főgimnázium 
előtti útkereszteződéshez felszerelt 
intelligens jelzőlámparendszer hírét, 
ám az újítás az első tapasztalatok 
szerint rácáfolt a kétkedő, kritikus vé-
leményekre. Járművezetőként és gya-
logosként is gyorsabban haladhatnak 
az arra járók, mint korábban.

Nincs visszaszámlálás

Péntektől vasárnapig tartott a régi, 
szintén automatizált, de nem okos 
szemaforok cseréje Csíkszereda 

egyik legtúlterheltebb útkereszte-
ződésében, az új, intelligens rend-
szer pedig vasárnap délután lépett 
működésbe. Az online működtet-
hető lámpák mellé kamerákat és 
érzékelőket is felszereltek, amelyek 
számolják a négy irányból érkező 
autós forgalmat, és a központi ve-
zérlőegységbe érkező adatok alap-
ján irányítják azt, összehangolva 

ezzel a gyalogosok átkelését is. A 
déli órákban szerkesztőségünk is 
teszt alá vetette az új rendszert, 
minden lehetséges irányból meg-
közelítve az útkereszteződést. Első 
alkalommal szokatlan volt, hogy 
az új rendszerben nincs beépített 
számláló, így akik megszokták, 
hogy a piros jelzés alatt mással fog-
lalkoznak, ezután ezt nem tehetik 
meg, hiszen bármelyik pillanatban 
átválthat a lámpa. Tapasztalataink 
szerint ugyanis az esetek többségé-

ben mindössze néhány másodper-
cet kellett várni a zöld jelzésre, ez 
volt jellemző a Nagyrét utca felől a 
Márton Áron utca vagy a Szék útja 
felé, a Márton Áron utcából a Nagy-
rét utcába térve, utóbbiból Taploca 
irányába haladva, a Szék útja felől 
mindhárom irányba, illetve a Már-
ton Áron utcából Csíksomlyó felé 
térve is. Egyedül a Taploca utcából 
a Márton Áron utca vagy a Szék útja 
felé haladva kellett többet, körülbe-
lül egy percet várakoznunk – de ez 

függ a „szerencsétől” is, azaz hogy 
mikor érkezünk a kereszteződésbe.

Maradt a piros, sárga, zöld

Gyalogosként továbbra is lassab-
ban lehet haladni, de így is csök-
kent a várakozási idő a régi rend-
szerhez képest. A nyomógombos 
átkelő ugyanakkor a „rendbontók” 
fi gyelmét is felkeltette, ottjártunk-
kor nem mindenki használta ren-
deltetésszerűen a rendszert: volt, 
hogy úgy nyomták meg a gombot, 
hogy valójában nem állt szándé-
kukban átkelni az úttesten, majd 
továbbhaladtak. A helyszínen tar-
tózkodó egyik szakembertől azt is 
megtudtuk, hogy a gyalogátjárók 
jelzőlámpái automatikusan sosem 
váltanak zöldre, mint korábban, 
csakis a gomb megnyomásá-
nak hatására. Azt is elárulta 
továbbá, hogy az autós for-
galom esetében legkevesebb 
öt másodpercig marad zöld 
a lámpa, akkor is, ha csak 
egy jármű halad át, ez az idő 
viszont kitolódik abban az eset-
ben, ha a kamerák érzékelik, hogy 
további járművek érkeznek. Azt, 
hogy ez az idő legtöbb mennyi ideig 
tolódhat ki, még „nincs kőbe vésve”: 
mintegy két hónapig fogják tesztel-
ni az áthaladó forgalmat, és utána 
döntenek véglegesen a kérdésben. A 
francia fejlesztésű rendszer távvezé-
relhető, tehát nem kell minden prob-
léma esetén a helyszínre sietni, ha-
nem interneten keresztül, távolról is 
működtethető. Érdekesség továbbá, 
hogy más városokban rendszerint 
eltávolítják a sárga jelzést a hason-
ló, intelligens jelzőlámparendszerek 
beüzemelése során, de Csíkszeredá-
ban úgy döntöttek, hogy megtart-
ják. A lámpák mindennap – a hétvé-
gét is beleértve – 5 és 23 óra között 
váltják a színeket, éjszaka pedig 
sárgán villognak.

Beüzemelték az intelligens 
jelzőlámparendszert 
Csíkszeredában. Úgy tűnik, 
beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA

A hálaadó szentmisét Kovács 
Gergely gyulafehérvári római 

katolikus érsek celebrálta, ennek 
keretében a helybéli 18 éveseket 
is köszöntötték. A templomi szer-

tartáson az MTI szerint el-
hangzott: az építkezést a 
település volt plébánosa, 
a három éve elhunyt Bo-
dó György kezdeményezte 
2016-ban, mivel a község-
ben sem az iskolának, sem 

az önkormányzatnak nem volt 
sportlétesítménye. A plébánia által 
benyújtott pályázatokra az évek so-
rán a magyarországi intézmények 

250 millió forintnyi támogatást ítél-
tek meg. Málnási Demeter plébános 
elmondta: a névadás Márton Áron 
csíksomlyói bevonulását idézi, ami-
kor a gyimesi csángók akadályozták 
meg, hogy püspöküket letartóztas-
sák a kommunista hatóságok.

A közösséget is építenék

A szertartást követő beszédében Sol-
tész Miklós, a Miniszterelnökség egy-
házi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkára a gyimesi csángók 
hitük, nemzetük és kultúrájuk iránti 
hűségét méltatta. Elmondta: felemelő, 

nagyszerű örökség az, hogy a gyimesi-
ek, ha kellett, testükkel védték püspö-
küket, és fontos ezt a hithez és a csodá-
latos, ízes nyelvhez való ragaszkodást 
tovább éltetni. Rámutatott, a magyar 
kormány azért támogatja a közösségi 
terek, adott esetben tornatermek épí-
tését, mert a közösséget is szeretné 
építeni, amely az összetartást erősíti, 
a megmaradást szolgálja. A gyimesi 
csángók is akkor tudnak megmarad-
ni, ha megtartják kereszténységüket  
és hűségesek maradnak a nemzethez, 
nyelvükhöz – mondta az államtitkár.

Borboly Csaba, a Hargita Megyei 
Tanács elnöke az idén nagykorúvá 
vált fi atalokat köszöntötte és biztat-
ta helytállásra. Az ünnepség után 
az 1360 négyzetméteres sporttermet 
labdarúgó-mérkőzéssel avatták fel, 
amelyen a csíkszeredai magyar fő-

konzulátus csapata – amelyhez az 
érsek, az államtitkár és a megyei ön-
kormányzat elnöke is csatlakozott – 
a helyi fi atalok ellen lépett pályára.

Magyarországi támogatással épült sportcsarnokot avattak Gyimesközéplokon
• A római katolikus egyház által magyar állami támoga-
tással épített, Márton Áron egykori erdélyi püspök nevét vi-
selő sportcsarnokot avattak vasárnap Gyimesközéplokon.

A névadás Márton Áron 
csíksomlyói bevonulását idézi
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Gördülékenyebb a forgalom
Már intelligens jelzőlámparendszer irányítja a közlekedést Csíkszeredában




