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K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A Székelyudvarhely négy fon-
tos útkereszteződésében 
felszerelt okosjelzőlámpa- 

rendszer közül jelenleg csak egy 
üzemel a rendeltetésének megfele-
lően – tudtuk meg Fülöp-Székely 
Istvántól, a városháza műszaki igaz-
gatójától. Ez a Sas–Vásártér–Nicolae 
Bălcescu utcák találkozásánál van, 
itt nemcsak a kamerarendszer, ha-
nem az érzékelők is jól működnek. 
A legnagyobb gondok a Wesselé-
nyi Miklós–Orbán Balázs–Nicolae 
Bălcescu, valamint a Tamási Áron–
Wesselényi Miklós–Nicolae Bălces-
cu utcák kereszteződésénél voltak: 
az utcák szűkössége, valamint a 
jelzőlámpák közötti rövid táv miatt 
a rendszerautomatika nem tudott 
összehangoltan működni, ezért itt 
fel is függesztették az okos funkciót, 
csak az automatikus váltás és a ka-
merarendszer üzemel. „Nem arról 
van szó, hogy a megvásárolt rend-
szer nem lenne a célnak megfelelő, 
hanem az utcák kialakítása nem 
teszi lehetővé azok zökkenőmentes 
működését” – magyarázta a szak-
ember. Továbbá gond az is, hogy a 
legtöbb kereszteződés éles, kilenc-
venfokos szögben helyezkedik el, rá-

fordulósáv sok helyen nincs, a kilá-
tást épületek korlátozzák, mindezek 
miatt amúgy is nehézkes a jelzett 
szakaszon a forgalom.

Itt más a helyzet, mint Csíkban

A műszaki igazgató szerint „Csík-
szeredában csak hab a tortán, hogy 
megcsinálták ezt az okos jelzőlám-

pát, hiszen a korábbi városvezetés 
kiszélesített, átrajzolt utcákat, és 
annak eredményeként most lehetett 
automatizálni”. Székelyudvarhelyen 
nincsenek ilyen adottságok, ráadá-
sul csak Csíkszereda felől 8–12 ezer 
autó érkezik a városba napi szinten. 
Ezt az áradatot a szűk utcák nehezen 
tudják torlódásmentesen befogadni. 
A Bethlenfalvi út–Lakatosok utca–

Fások utca találkozásánál is okos-
rendszer működött, de ott jelenleg 
az automatikát is lekapcsolták, csak 
sárgán villog, ami balesetveszélyes 
– mondta Fülöp-Székely István. Hoz-
zátette: szélesíteni kellene a Bethlen-
falvi út Csíkszereda felőli szakaszát. 
Létezik továbbá egy terv, amely arról 
szól, hogy új, szélesebb útszakaszt 
alakítsanak ki az Árpád-patak jobb 
oldalán, így a Lakatosok utcát át-
minősítenék biciklisávvá. Amint ezt 
a projektet kivitelezik, az új keresz-
teződés adottságai is lehetővé tehe-
tik az okos jelzőlámpák zavartalan 
működését. Ugyanakkor a városnak 
vannak jóváhagyott tervei a Wesse-

lényi Miklós–Orbán Balázs–Nicolae 
Bălcescu utcák felújítására is. Jelen-
leg az okos jelzőlámpák felszerelését 
kezelő automatizálási mérnök azon 
dolgozik a külföldi partnerekkel, 
hogy visszaállítsák az okosjelzőlám-
pa-rendszereket, ez remélhetőleg 
másfél hónapon belül megoldódik, 
bár sok minden a gyártótól is függ – 
tette hozzá a műszaki igazgató.

A taxisofőrök is elégedetlenek

„Éjszaka jól működtek, úgy vettem 
észre, de nappal nem, olyan esetre 
is volt példa, hogy három másod-
perc alatt átváltott zöldre, majd 
ugyanennyi idő alatt vissza pirosra” 
– sorolta tapasztalatait megkeresé-
sünkre egy székelyudvarhelyi taxi-
sofőr. Állítása szerint egy má-
sik alkalommal húsz percet 
állt a sor, mert „egyszerűen 
nem váltott”. Elsősorban a 
Wesselényi Miklós–Tamási 
Áron utca sarki, valamint 
az Orbán Balázs–Nicolae 
Bălcescu utcai keresztező-
désnél lévők nem működtek 
rendeltetésüknek megfelelő-
en, de ezek jelenleg üzemen kívül 
is vannak. A Sas utca–Vásártér ut-
ca–Nicolae Bălcescu utcainál nagy-
jából jól működik, de az is inkább 
csak éjszaka vált pontosan – tette 
hozzá a hivatásos sofőr.

Azért voltunk kíváncsiak a szé-
kelyudvarhelyi okosrendszerekre, 
mert nemrég Csíkszeredában is be-
üzemeltek egy nagyon forgalmas 
útkereszteződésben (a Márton Áron 
Főgimnázium előtt) a székelyudvar-
helyihez hasonló okosjelzőlámpa- 
rendszert, a hargitai megyeszék-
helyen azonban pozitív az autósok 
többségének ezekkel kapcsolatos 
tapasztalata.

B E N C Z E  E M E S E

Székelyudvarhely Polgármesteri 
Hivatala évekkel ezelőtt vásárolt 

célirányosan ingatlanokat a Fások 
utca, a Bethlenfalvi út és a 
Lakatosok utcája közötti 
csomópont, illetve az Orbán 
Balázs, a Wesselényi Miklós 
és a Nicolae Bălcescu utcák 
kereszteződésének köze-
lében, hogy az épületek 
lebontása révén kiszélesít-

hessék a kereszteződéseket, 
megkönnyítve az autós közlekedést. 
Terveik szerint mindkét városrészen 

még idén elkezdenék a munkálato-
kat, azonban – mint Zörgő Noémi, a 
városháza sajtószóvivője lapunknak 
elmondta – ehhez különböző jóváha-
gyásokra várnak még mindkét hely-
színen. A bethlenfalvi csomópontnál 
el kell távolítani egy magasfeszült-
ségű huzalokat tartó oszlopot, amire 
már elkészültek a tervek, és jelenleg 
a villamossági vállalat kolozsvári 
részlegének jóváhagyására várnak. 
Amint megkapják az engedélyt, el-
kezdhetik a kivitelezést – magyaráz-
ta a sajtószóvivő.

A szombatfalvi részen ugyancsak 
villanyoszlopok elköltöztetésére lesz 
szükség, itt is kész vannak az erre 
vonatkozó tervek, és ugyancsak az 

Electrica jóváhagyására várnak, ami 
körülbelül két hét múlva esedékes. 
Amennyiben a villamossági vállalat-
nak nem lesznek fenntartásai, jöhet-
nek a műszaki tervek és a szerződés-
kötés a kivitelezővel.

Ebben az esetben viszont tovább 
bonyolítja a helyzetet, hogy a műem-
lékvédelemhez is sorra kell benyúj-
tani a dokumentációkat, amelyeknél 
a jóváhagyás szintén befolyásolja a 
kivitelezés elkezdését.

Az útkereszteződések közelében 
álló ingatlanok megvásárlásáról 
még 2017 decemberében döntött a 
székelyudvarhelyi képviselő-testü-
let, hogy a házakat lebontva a terü-
letek megnyitásával könnyíthesse-
nek az autós forgalmon. A több mint 
három éve húzódó projekt megvaló-
sítását azonban több tényező is befo-
lyásolja, így a kivitelezés mindmáig 
nem kezdődhetett el.

Útkereszteződések átalakítása: még várni kell
• Hosszú ideje várat magára Székelyudvarhelyen a beth-
lenfalvi és szombatfalvi útkereszteződések átalakítása és 
bővítése, amelyeket egy projektként kezel a városvezetés.

Inkább hátráltatták a forgalmat
Négyből már csak egy okos jelzőlámpa működik Székelyudvarhelyen

A négyből ez az egy okos jelzőlámpa 
működik Székelyudvarhelyen 

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

• Sok gépjárművezető panaszkodik a Székelyudvarhelyen felszerelt okos 
jelzőlámpák működésére. Nemrég Korodi Attila, Csíkszereda polgármeste-
re is szóvá tette, hogy egy ilyen berendezés inkább akadályozta, mintsem 
segítette volna őt a közlekedésben, amikor nemrég a városban járt.

Kormánytámogatás Hargita megyének
Jelentős károkat okozott Hargita megye több településén a nyár 
fo lya mán lehullott nagy mennyiségű csapadék. Az árvíz sújtotta 
területeken történő kárfelméréseket követően az érintett területek 
infrastrukturális helyreállítására, illetve Hargita Megye Tanácsának 
útfelújítási munkálataira összesen 9 millió 347 ezer lejt irányzott elő 
a kormány. Csíkkozmás község 39 ezer lejt kapott kártérítés gyanánt, 
míg Korond község 460 ezer lejből, Oroszhegy község pedig 600 ezer 
lejből hozhatja rendbe a víz okozta károkat. Bögöz község 74 ezer 
lejt, Székelyudvarhely önkormányzata pedig 35 ezer lejt kapott a fel-
újításokra. A Felsőboldogfalvának odaítélt kártérítés összege 84 ezer 
lej, Gyimesfelsőlok 500 ezer lejt, Gyimesközéplok pedig 50 ezer lejt 
kapott az esőzések okozta károk helyreállítására. Oklánd községnek 
20 ezer lejt ítéltek oda, Gyergyóholló 347 ezer lejt kapott. A Bélbor 
község és Szentegyháza által kapott kártérítés összege 20–20 ezer 
lej, Gyergyósalamás községnek pedig 138 ezer lejt adtak a felújítá-
sok elvégzésére. A gyergyótölgyesi károk rendbehozatalát 341 ezer 
lejjel segíti a kormány, míg Csíkszereda önkormányzatának 15 ezer 
lejt adtak erre a célra. Csíkszentgyörgy község 3 millió 423 ezer lejt 
kapott az árvízkárok helyreállítására, Kászonaltíz község 129 ezer 
lejt, Tusnádfürdő pedig 200 ezer lejt. Hargita Megye Tanácsa számára 
a megyei utak helyreállítási munkálatait támogatandó 2 millió 852 
ezer lejt irányzott elő a kormány.
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