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Forgalmi változás vitákkal
Az egyik utca kétirányú lesz, a másiknál keresik a megoldást
• Csíkszereda több ut-
cájában lenne szükség 
forgalmi változtatások-
ra, de nem mindenütt 
van erre lehetőség. A 
soron következő mó-
dosítás az önkormány-
zatban is vitát váltott ki 
korábban, de van olyan 
utca is, ahol a viták 
ellenére a jó megoldás 
még nem született meg.

KOVÁC S AT T I L A

A Nicolae Bălcescu utcának 
a Jégpálya utca és Vár tér 
közötti szakaszán tervezett 

forgalmi változtatás első lépése 
már akkor megtörtént, amikor még 
nagyon kevesen tudtak erről a szán-
dékról: a parkolósávot idén újraasz-
faltozták, aztán az útfestések idején 
már nem is vonalazták újra a parko-
lókat. Ennek ellenére az autók a régi 
rend szerint állomásoznak ott, igaz, 
már nem sokáig.

Egyirányúból kétirányú

Ha minden jól megy, jövő hét végére 
az említett egyirányú utcaszakasz 

kétirányúvá válik – tudtuk meg 
Bors Béla alpolgármestertől. Ehhez 
az kell, hogy a folyamatban lévő 
előkészítő munkálatok – a Vár téri 
körforgalom előtti forgalomlassító 
járdasziget és a csatlakozás ívének a 
rendőrség által kért, lassító célú mó-
dosítása elkészüljön. Emellett vál-
toztatni kellett a Vár téren átvezető 
kerékpárút nyomvonalán is, amely 
ott az úttesten haladt, most pedig a 

járdán lesz kialakítva. A forgalomirá-
nyító táblákat is felszerelik, de ezek a 
változás életbe léptetéséig le lesznek 
takarva – tudtuk meg. Korábban a 
szeptemberi tanácsülésen is felme-
rült, hogy ennek a változtatásnak 
akkor lenne értelme, ha a Piac utca is 
kétirányúvá válna a volt Postabank 
előtti útkereszteződés átalakításával. 
Erről az alpolgármester azt mondta, 
nincs kizárva, hogy azt a kereszte-
ződést megváltoztassák, de ez a jövő 

kérdése lesz, először meg kell várni, 
hogy a mérések igazolják-e a most 
bevezetésre váró kétirányú forgalmi 
rend szükségszerűségét. A nemso-
kára kétirányúvá váló útszakasz a 
szándék szerint a Csíki Csobbanó 
uszoda és a Vákár Lajos Műjégpálya 
irányából érkező forgalom számá-
ra jelent rövidebb utat, mentesítve 
a sofőröket a fölösleges kerülőtől a 
városközpontban, egyúttal némileg 
lazítva a reggeli csúcsforgalmat is. A 

megszűnő parkolóhelyeket a Mikó- 
vár előtti parkoló hivatott pótolni.

Táblákkal szabályoznának

A Zsögödi Nagy Imre utca alsó, két-
irányú szakaszán, ahol a több éve 
elvégzett felújítás óta időnként aka-
dályozzák a közlekedést az út szélén 
parkoló autók, az új városvezetés 
tavaly óta próbál változást elérni, 
egyelőre eredmény nélkül. Ott a szűk 
keresztmetszet miatt nincsenek parko-
lóhelyek, de a parkoló autók miatt ha 
mindkét irányból gépkocsi közeledik, 
a járművek nem férnek el egymás 
mellett – főként a nagyobb 
teherautók, szemeteskocsik, 
autóbuszok számára kihívás 
az ilyen helyzet. Az első ötlet 
az volt, hogy záróvonalat feste-
nek az úttestre, amely kizárná 
a parkolás lehetőségét, ez vi-
szont megakadályozná az udvarokra 
való behajtást. A másik javasolt meg-
oldást, az egyirányú forgalmi rendet 
a közlekedésrendészet nem hagyta 
jóvá. Az ott lakók egy része a kapube-
járók nem megfelelő kialakításával 
magyarázta azt, hogy az autókat nem 
az udvarokon tartják, hanem az út-
testen. Bors Béla ezzel kapcsolatban 
emlékeztetett, a hiányosságokat az 
utca felújításakor kellett volna jelezni, 
de az átadási-átvételi jegyzőkönyveket 
mindenki aláírta. Szerinte a megállást 
tiltó táblák elhelyezése jelentheti a 
megoldást az utcán történő parkolás 
megszüntetésére.

A Nicolae Bălcescu utca felső 

szakaszán kétirányú 

forgalom lesz

▾  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

• F Ó R UM 

Észrevételek a csíkszeredai közlekedésről
Nem is meglepődve, inkább 

szomorúan olvasom a renge-

teg hozzászólást a csíkszeredai 

forgalmi szabályozásokkal kap-

csolatban. Ugyanolyan érzés-

sel nyugtázom a történéseket, 

nemcsak az új lendület, de a régi 

dinamika tevékenysége nyomán is. 

A történethez hozzátartozik, hogy 

valamikor a 2000-es évek közepén, 

inkább végén (kb. 2007–2008-ban) 

Szondy Zoltán barátom felkéré-

sére (akkoriban ő városi tanácsos 

volt) elkészítettem egy forgalom-

rendészeti tanulmányvázlatot 

(önkéntesen, semmiféle anyagi 

igény nélkül). Az akkori időknek 

megfelelően még papíron, nem 

elektronikusan, A0-s formátum-

ban bemutattuk Szőke Domokos 

alpolgármesternek. A kidolgozás 

rengeteg munkát és dokumentálást 

vett igénybe, de ennek most nincs 

jelentősége. Csupán néhány alap-

elvet hangsúlyoztam ki, amelyek 

sajnos nagyon kevés kivétellel ma 

sincsenek figyelembe véve, sőt...

Az egyik legfontosabb javaslat 

a terelőutak létrehozása, amit bár 

akkor hevesen ellenzett Domokos, 

(„nagyon nehéz megcsinálni”, ami 

igaz), dicséretére legyen mondva a 

városvezetésnek, a taplocai részen 

megvalósított. Az összes többi 

javaslatból semmi. De mik is voltak 

ezek?

Most nem megyek bele a pontsze-

rű javaslatokba, mert túl sok lenne, 

csak az elvekbe, amiket sajnos 

semmilyen szinten és semmilyen 

ponton nem látok érvényesíteni. 

Megpróbálom pontokba foglalva 

felsorolni, miket javasoltam, sajnos 

ma is aktuálisak.

Ha valamelyik utcát egyirányúvá 

teszik, az okoz egy másfajta forgalmi 

problémát, ezt nem lehet pontsze-

rűen kezelni. Példa: A pénzügy előtti 

egyirányúsítás azt generálja, hogy 

aki a negyedbe akar menni, el kell 

menjen a Temesvári sugárútra, majd 

az Óceánhoz, majd a Decemberi 

forradalom utcába stb.. A lényeg az, 

hogy körülbelül 250 méter helyett 

megy kb. 900 métert. De ez több 

helyen is érvényes az esztelen egy-

irányúsítás miatt, Petőfi iskola (ha a 

Szentlélek utca felől közelítek), a pi-

ac körüli helyzetről nem is beszélve, 

és a sort lehetne folytatni. 

Ha valahol lezárják a forgalmat, az 

legyen lezárva, és csak a mentőautó, 

a szemeteskocsi és a tűzoltóautó 

járhasson. Példa erre: Petőfi utca.

A forgalmasabb gyalogátkelőhe-

lyeken legyen jelzőlámpa. Példa: 

Piac, Raiffeisen bank, Kossuth utca 

(ezt még lehetne sorolni), de ennek 

a lényege az, hogy azon túlmenően, 

hogy kényszerítené mind az autóst, 

mind a gyalogost a szabály betartá-

sára, csökkentené a balesetveszélyt, 

és nagyon picit hozzájárulna a közle-

kedési kultúra kialakulásához.

A gyalogátjárók előtt (a tör-

vény szerint 25 méter) legalább 

15 méterrel ne lehessen parkolni. 

Példa: Menetirányban a gyalogát-

járó felé parkoló autó (többnyire 

lesötétített ablakos terepjáró) elzár 

legkevesebb 2–3 méteres kilátást a 

gyalogátjáróból, ezért az autós nem 

látja, hogy lelépett a gyalogos (sok 

esetben kismama), a gyalogos se 

látja, hogy mi történik. Erre példa 

a Transilvania bank előtti vagy a 

Corvina könyváruház előtti, de lehet 

folytatni.

A kevésbé forgalmas gyalogátjá-

róknál legyen gombnyomásos jelző-

lámpa. Példa: Ezt nem kell ragozni, 

Tapolcán, Somlyón, Zsögödben, 

Fürdő utcában stb. egyértelmű.

Ha valahol javítási munkálatokat 

végeznek, az legyen megtervezve, 

ne generáljon hatalmas forgalmi du-

gókat, ha azok elkerülhetők. Példa: 

Erre a közelmúltban elvégzett (?) De-

cemberi forradalom utcai munkálatok 

nagyon szemléletesek, amelyek az 

„okos” jelzőlámpák fogalmát is meg-

kérdőjelezik. Amíg le volt zárva a De-

cemberi forradalom utca, a Nagyrét 

utcában a Márton Áron Főgimnázium 

előtti (egyébként nagyon jól működő 

jelzőlámpás kereszteződésben) a 

jobb oldali sávon a sorok legkeve-

sebb a Merkúr, de inkább a Kaufland 

nagyáruházig tartottak.

Még néhány pontosítás. Bár 

jómagam út- és hídépítő mérnök 

vagyok, nem tartom és nem is tart-

hatom magam forgalmi szakértő-

nek. Ez egy szakma, amire minden 

rendes országban képeznek embe-

reket, de sajnos tudomásom szerint 

Romániában még nem. Egy kicsit 

képezik az urbanisztikusokat, 

egy kicsit a mérnököket, de jelen 

pillanatban a legtöbbet (ha tetszik, 

ha nem) a forgalmi rendőröket. A 

világban a forgalomrendészet nem 

a politikumra van bízva, Párizsban 

például 23 szakmérnök foglalkozik 

ezzel főállásban, míg nálunk egyes 

politikusok megálmodnak valamit, 

és azt megvalósítják. Hogy ez kinek 

jó és kinek nem, azt mindenkinek 

a maga értékrendszere szerint 

kell eldöntenie. Persze az autós 

forgalom robbanásszerű megnöve-

kedése, az autósok és a gyalogo-

sok fegyelmezetlensége, a stressz, 

a türelmetlenség, a többi társa-

dalmi tényező mind befolyásolja 

ezeket. Mindezek mellett ki merem 

jelenteni, hogy Csíkszeredában a 

forgalom katasztrofális mind az 

autósok, mind a gyalogosok (főként 

a babakocsit toló szülők), mind a 

kerékpárosok számára.

Tisztelettel és szomorúsággal, 
György Béla Zsolt




