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• A Hunyadi János 
utcai körforgalom 
folyamatossá tette a 
közlekedést egy ko-
rábban sok torlódást 
okozó leágazásnál, 
az okos jelzőlámpák 
pedig gyorsabbá 
tették az áthaladást a 
város egyetlen vil-
lanyrendőrrel ellátott 
útkereszteződésében 
– értékelt kérdésünk-
re Korodi Attila pol-
gármester, aki szerint 
utóbbi esetben sokkal 
jobbak a tapaszta-
latok, mint Székely-
udvarhelyen.

KOVÁCS ATTILA

K edvezőnek tartja a közel-
múltban bevezetett forgalmi 
változásokat Csíkszereda 

polgármestere, szerinte a városla-
kók részéről 99 százalékban pozitív 
visszajelzéseket kaptak. A Hunyadi 
János utcai, egyelőre ideiglenes kör-
forgalomról, amely az utca Somlyó 
és Taploca felé vezető leágazásánál 
készült, azt mondta, nagyon meg-
könnyítette az áthaladást. A Már-
ton Áron, Taploca, Szék és Nagyrét 

utcák kereszteződésében felszerelt 
okos jelzőlámpákkal kapcsolatban 
is jók a tapasztalatok, kisebb for-
galom esetén is gyorsan változnak 
a jelzések, így mindenki tud halad-
ni. „Jön egy komolyabb teszt majd, 
amikor megkezdődik az iskola, a 
Kalász negyedi körforgalmat addig 
nem is szeretnénk véglegesíteni, 
viszont az okos villanyrendőr ma-
ximális kapacitásnál, csúcsforga-

lomban is jól működik” – értékelt. 
Arra, hogy a körforgalomnál töb-
ben a megfelelő kilátást hiányolták 
a domboldal miatt, azt mondta, a lá-
tási viszonyok sokkal jobbak, mint 
korábban voltak. Azt viszont biztos-
nak tartja, hogy amikor véglegesítik 
a körforgalmat, az elhelyezése kissé 
változni fog, szélesebbre alakítják. 
„Azt gondolom, hogy biztonságos.
Ha most vissza kellene vezetnünk a 

korábbi változatot, rengeteg problé-
mát szülne” – érvelt.

Jobb, mint Székelyudvarhelyen

Az okos jelzőlámpák kapcsán az 
látszik, hogy ezúttal a mondás-
sal ellentétben itt jobb, és nem 
Székelyudvarhelyen, ahol sok 
volt a negatív észrevétel az ilyen 
rendszerek miatt. Ezt Korodi egy 

személyes tapasztalatával támasz-
totta alá. „Nemrég Székelyudvar-
helyen egyedül voltam egy ilyen 
kereszteződésben, és bármennyire 
is odaálltam a vonalhoz, nem vette 
észre az autót a kamera, öt percet 
álltam a piros jelzésnél. Ezért el 
kellett mennem jobbra, hogy tud-
jak haladni. Én azt látom, hogy 
a legfontosabb a nagyon stabil, 
kipróbált rendszerek beszerzése, 
amelyek biztonságot adnak. Mert 
ha ezek nem így vannak ösz-
szerakva, és nincs egy ösz-
szeforrott automatizálás a 
tudás mögött, nem tudja 
beváltani a reményeket, 
bármilyen jó a szándék a 
közigazgatás részéről” – 
vázolta. Emlékeztetett, hogy 
Csíkszeredában nagyon jó az okos 
jelzőlámpák kameraérzékenysége, 
ez pedig meghatározza a jó műkö-
dést. Székelyudvarhelyen viszont 
más kamerák működnek az okos 
jelzőlámpáknál. Hozzátette, ami-
att aggódtak, hogy milyen távol-
ságra kell lenniük az autóknak az 
érzékelés érdekében, de ez nem 
jelentett gondot. Kérdésünkre azt 
is elmondta, hogy a Kossuth Lajos 
utcában telepíteni kívánt rend-
szer egyrészt a gyalogosforgalmat 
irányítja majd a gombnyomásos 
jelzések alapján, másrészt a váro-
si közszállítás autóbuszainak ad 
zöld jelzést a közeledő járművek 
GPS-adatai szerint.

Beváltak a forgalmi változtatások
Székelyudvarhellyel ellentétben jól működnek az okos jelzőlámpák Csíkszeredában

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

Mintegy 35 ezren látogattak el a 
szejkefürdői Mini-Erdély Parkba 

az elmúlt két hónapban, bel- és 
külföldi turisták is kíván-
csiak voltak az ott kiállított 
makettekre – fejtette ki la-
punknak Fazakas Szabolcs, 
a projekt ötletgazdája. Mint 
mondta, igyekeztek a lehető 
legjobb körülményeket biz-
tosítani a kánikulában érke-

zőknek, így egy hónapja pára-
kapukat is elhelyeztek az ösvényeken.

Újdonságok, tervek

A Dunát szimbolizálva kis tavat lé-
tesítettek az üzemeltetők a parkban, 
ahol elhelyezték Ada Kaleh szigeté-
nek kicsinyített mását. Az egykori 
szigetet 1972-ben árasztották el, mi-
után vízerőmű épült a Vaskapu-szo-
rosban. A maketten lakóházak, 
ugyanakkor az egykori erődítmény 
is látható. „Igaz, hogy nem Erdély-
ben volt a sziget, de mindenképp 
köze van Erdély történelméhez, mi 
pedig nyitottak vagyunk. Sokan 
nem tudták azt sem, hogyan nézett 
ki, de most láthatják” – magya-
rázta Fazakas. Közölte, a tónál fog 

még helyet kapni Herkulesfürdő, 
ugyanakkor a Nagyszeben melletti 
Vízakna kicsinyített mása is. Terve-
zik még a közeljövőben egy alagút 
fúrását, hogy bemutathassák a 
parajdi, illetve a tordai sóbányát. 
A látnivalók folyamatosan bővülni 
fognak – ígérte az ötletgazda. Arra 
is kitért, hogy hamarosan szimu-
látor segítségével tanulhatják meg 
a gyerekek, miként lehet vezetni a 
nemrég bemutatott kismozdonyt, 
amely körbeviszi a látogatókat a 
parkban. Aki kellőképpen begya-
korolta, élesben is kipróbálhatja 
majd tudását.

Közösségben gondolkodva

Fazakas Szabolcs továbbra is nem-
tetszését fejezte ki amiatt, hogy bár 

a turisták eljönnek a Szejkefürdőre, 
senki sem dolgozik azon, hogy Szé-
kelyudvarhelyre csábítsa őket. Arra 
kérte a turizmusban érdekelt vállal-
kozókat, hogy hozzák el plakátjaikat 
a parkba, ahol ingyenesen kihelyez-
hetik azokat. Fazakas arról is beszélt, 
hogy vállalkozókkal együttműködve 

ingyenesen engedik be a parkba a 
legalább öttagú, nehéz helyzetben 
lévő családokat, esetleg árvákat, 
akiknek ételt is biztosítanak. Mind-
emellett a nem- vagy gyengén látók-
nak sem kell fi zetni a belépésért, ők 
pedig a többi látogatóval ellentétben 
meg is érinthetik a maketteket.

Bővülő látnivalók a szejkefürdői Mini-Erdély Parkban
• Töretlen a szejkefürdői Mini-Erdély Park népszerűsége, 
ahová több tízezren látogattak el az idei szezonban. Az 
elmúlt időszakban egy tavat is létesítettek az üzemeltetők 
a helyszínen, ahol a felduzzasztott Duna által elnyelt Ada 
Kaleh szigetének kicsinyített mását állították ki. Újdonsá-
gokról szóló tervekből ugyanakkor nincs hiány.

Ada Kaleh szigete is megtekinthető a parkban

▸  F O R R Á S :  S Z É K E L Y F Ö L D I  L E G E N D Á R I U M

Nem mindegy, milyen a kameraérzé-
kenység az okos jelzőlámpák irányította 
kereszteződésekben 
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