
A gyalogosok sem tartják be 
mindig a szabályokat
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• Évente száz gyalogost ütnek el a gépkocsik a gyalogátjárón, vagy 
azon kívül, ezek között sok a súlyos sérülés – hívta fel a figyelmet Gál 
Sándor, a Marosszéki Közösségi Alapítvány ügyvezető igazgatója azon 
a kerekasztal-beszélgetésen, ahol az iskolák környéki biztonságosabb 
közlekedést tűzték ki célul.

Mindenekelőtt biztonság
Mennyire veszélyesek az iskolák, óvodák környéke?

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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A N T A L  E R I K A

A z eseményre Marosvásár-
hely Polgármesteri Hivata-
lának képviselőit is meg-

hívták, valamint a rendőrséget, a 
városi tervezőket, építészeket, az 
iskolák képviselőit, pedagóguso-
kat, illetve szülőket és gyerekeket 
is, hogy konkrét javaslatokat dol-
gozzanak ki a biztonságosabb isko-
lák körüli közlekedésért. 

A járművek nem lassítanak 

Az asztalokra a szervezők azokat 
a térképeket helyezték ki, amelyek 
egy korábbi kampányban résztve-
vő iskolák környékéről készültek, 
illetve a kérdőívek és az azokra 
adott válaszok összesítését is meg 
lehetett tekinteni. Ahogy Gál Sán-
dor érdeklődésünkre elmondta, 
az érdekelte őket leginkább, hogy 
hogyan látják a szülők, mennyire 
biztonságosak az iskolák környé-
ke, gyerekeiket mennyire tudják 

biztonságban, mikor reggel meg-
közelítik a tanintézményt, illetve 
amikor délben távoznak onnan. 
Elhangzott, az egyik és talán a 
legsúlyosabb probléma az, hogy a 
járművek nem lassítanak az isko-
lák előtt, sok esetben még annak 
ellenére sem, hogy ott gyalogátjáró 
van. Erre az lehetne az egyik meg-
oldás, ha 30-as kilométer/óránkénti 
sebességre köteleznék a járműveket  
– hangzott el az egyik javaslat. De 
a jelzőlámpák felszerelése és gomb-
nyomással történő működtetése 
is megoldást jelentene a balesetek 
elkerülésére – emelte ki az egyik 
jelenlevő szülő, aki arra is felhívta 
a fi gyelmet, hogy a parkolás is nagy 
gondot jelent, hiszen sok autótulaj-
donos nem tartja tiszteletben a gya-
logátjárót és ráparkol arra, illetve 
annyira közel áll meg az iskola be-
járatához, hogy a járdán már nem 
marad hely,  gyerekeknek az utcán 
kell haladniuk, ha kiléptek a ka-
pun. Gál Sándor arról is beszámolt, 
hogy reggelente egyes tanintézmé-
nyek előtt nagy a zsúfoltság, mert a 
szülők gépkocsival viszik iskolába 

a gyerekeiket és nincs ahol meg-
állniuk anélkül, hogy a forgalmat 
zavarnák. 

Az akcióterv folytatása

A marosvásárhelyi várban szerve-
zett beszélgetés tulajdonképpen 
folytatása volt annak a többlépcsős 
akciótervnek, amely keretében az 
alapítvány szeptember 16. és 29. 
között  megszervezte az Oszkár – 
közlekedési kígyó vetélkedőt kilenc 
marosvásárhelyi iskola részvételé-
vel, kérdőíveket osztott ki a szülők-
nek, amelyben azt kérdezték, hogy 
mennyire vélik biztonságosnak az 
iskolák körüli közlekedést. Ugyan-
csak a biztonságos közlekedési 
kampány részeként zárták le két 
hétre az Unirea Nemzeti Főgimná-
zium előtti kis utcácskát, ahol gya-
logos forgalmat alakítottak ki arra 
az időszakra. 

A megbeszélésen elhangzott, 
javaslatokat összesítik és a pol-
gármesteri hivatalhoz, a rendőr-
séghez, és a tanfelügyelőséghez is 
eljuttatják. 

H atszáz négyzetméteres kor-
csolyapálya nyílt Marosvásár-

helyen, a Ligetben. A pénteki napon 
ingyenes volt a belépés, szombat-
tól viszont már jegyet kell váltani. 
A nyitás reggel fél kilenctől van és 
másfél órás váltásokban lehet sik-
lani a jé gen, amiért a felnőttek 10 
lejt, a gyermekek 8 lejt kell, hogy fi -
zessenek. 12 lejért a helyszínen kor-
csolyát lehet bérelni, másfél órára. 
A városháza sajtószóvivője, Cosmin 
Blaga érdeklésünkre elmondta, hogy 
az első váltás 9 órakor kezdődik, a 
második 11 órakor, a harmadik 13.30 
órától, a negyedik 16 órától. De lehet 
naponta korcsolyázni 18 és 20 órától 
is. Este fél tízkor mindenki el kell 
hagyja a mobil korcsolyapályát. Elő-
ző évekhez hasonlóan az iskolai tor-
naórát is meg lehet itt tartani, előze-
tes egyeztetés után. A korcsolyázás 
szerelmesei bérletet is válthatnak, ez 
a felnőttek számára 120 lej/hó, a gye-
rekeknek 60 lej/hó. 

Vasárnap megnyitották a főtéri 
karácsonyi vásárt is, két helyszínen: 
a Színház téren és a főtér közepén le-
vő parkrészen. A kis házikókban he-
lyi és környékbeli megyékből érke-
zett termelők kínálják az édességet, 
kisebb ajándékokat, élelmiszereket 
és italokat. A Színház téri házikók 
felé fénysátort állítottak, hogy este 
hangulatosabb legyen a vásár. Elő-
ző évek tapasztalata az volt, hogy a 
karácsonyfa körüli házikókban a vá-
sárosok nem tartottak nyitva egész 
nap, főleg a kora délutáni, esti órák-
ban lehetett tőlük vásárolni.

A Mikulás busz is elindult,  a 
programját a www.transportlocal.ro 
oldalon lehet megnézni vagy érde-
kelődni lehet róla a 0733090609-es 
telefonszámon. (Simon Virág)

Korcsolyapálya 
és karácsonyi vásár

Öt fogorvosi rendelőt szerelnek fel
M arosvásárhelyen jelenleg csak 

megelőző tevékenység zajlik 
az iskolai fogorvosi rendelőkben, 
hiszen nincs megfelelő felszerelés, 
hogy kezelések is legyenek.

A városháza szakigazgatóságá-
nak vezetője Horațiu Lobonț azon-
ban a napokban arról számolt be, 
hogy elindították a közbeszerzési el-
járást, s öt rendelőt a legkorszerűbb 
fogorvosi székkel és berendezéssel 
látnak el. A szakigazgató szerint a 
városháza által fenntartott iskolák-
ban 35 orvosi rendelő működik és öt 
fogorvosi rendelő. A fogorvosokat a 
város alkalmazta, de jelenleg csak 
megelőző tevékenységet végeznek. 
„Az iskolás gyermekek fogait rend-
szeresen ellenőrzik, nyilvántartást 
vezetnek erről és ha szükséges szak-
orvosi rendelőkbe küldik a diákokat. 
A helyes szájhigiénia és fogmosásról 
tartanak rendszeresen kiselőadáso-
kat, hogy a gyerekek fi gyeljenek erre 

oda és helyesen tisztítsák a fogaikat. 
Ezeket a rendelőket a legkorszerűbb 
fogorvosi székekkel és eszközökkel 
fogjuk ellátni. Erre a helyi költség-
vetésből 500.000 lejt szavaztak meg. 
A tervek szerint a berendezés jövő 
év elejére érkezik meg, s azután már 
nemcsak a megelőzést, hanem a fo-
gak kezelését is biztosítani tudják az 
iskolákban” – nyilatkozta az igazga-
tó.

Iskolai fogorvosi rendelő műkö-
dik a Bolyai Farkas Gimnáziumban, 
a Papiu Ilarian Főkollégiumban, az 
Unirea Nemzeti Kollégiumban, a 
Traian Săvulescu Szaklíceumban és 
a Romulus Guga iskolában.

A megyei fogorvosi kollégium ki-
mutatása szerint a városi iskolások 
nagy többségét szüleik rendszeresen 
elviszik magán fogorvosi rendelők-
be, hogy ellenőriztessék a fogaikat és 
kezeléseket biztosítsanak számukra, 
ha erre szükség van. (S. V.)

Kicsik és nagyok indulhatnak 
korcsolyázni
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