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Napközi épül a Malom övezetben
Amint az időjárás lehetővé teszi, hozzáfognak az építkezéshez

B A R A B Á S  H A J N A L

A csíkszeredai Nagyrét utcában, 
a barkácsáruházzal szembe-
ni önkormányzati területen 

képzelték el egy napközi felépítését, a 
megvalósíthatósági tanulmányt 2016-

ban készítette el a helyi Vallum 
Kft ., a kivitelezési szerződést 
pedig egy hete írták alá a Mult-
invest Kft . marosvásárhelyi 
céggel. Füleki Zoltán, Csíksze-

reda alpolgármestere elmond-
ta, amint az időjárás engedi, elkezdik 
az építkezést, amelynek kivitelezési 
ideje 24 hónap. A beruházás értéke 8,9 
millió lej áfa nélkül.

Főzőkonyhája is lesz

Korodi Szabolcs, a Vallum terve-
zőiroda vezetője érdeklődésünk-
re elmondta, funkcióját tekintve 
igyekeztek egy vidám, lendületes 
épületet megtervezni, ugyanakkor 
arra is figyeltek, hogy a napközi 
udvara a terület csendesebb, az-
az a déli, dél-keleti felén helyez-
kedjen el. Az udvarra négy kijárat 
vezet majd, és az ide tervezett ját-
szóterek nem egy nagy egybefüggő 
területen, hanem különböző öve-
zetekbe osztva lesznek kialakítva. 
Elmondta azt is, hogy az épület 
főbejárata az északi oldalra néz 
majd. A kétszintes épületben nyolc 
óvodai csoport kap helyet, akár 

tipegő csoportok is, tágas termek-
kel. A gyerekeknek ugyanakkor 
étkezőhelyiséget alakítanak ki, 

továbbá épül egy főzőkonyha is, 
amely hosszútávon akár elláthatja 
a város többi napközijét is.
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H A J N A L  C S I L L A

K edden délelőtt tíz órától hir-
dette meg Marosvásárhely Pol-

gármesteri Hivatala a Jeddi út és a 
Budai Nagy Antal utcákat összekö-
tő biciklisáv tervével kapcsolatos 

közvitát. A marosvásárhelyi 
városháza közterület-ren-
dezési osztálya a mobi-
litási terv részeként 4,3 
kilométernyi kerékpárutat 
építtetne a Jeddi és a Bu-

dai Nagy Antal utca között, 
a Poklos-patak partján. A január 
29-ei tanácsülésen az önkormány-
zati képviselők kérték, hogy a 
polgármesteri hivatal szervezzen 
közvitát a megvalósíthatósági ta-

nulmánnyal kapcsolatban, ezért 
akkor elhalasztották a határozat 
megszavazását.

Nem világos, hogy milyen 
célpontokat köt össze

A vita a közel 14 millió lej értékű 
projekt bemutatásával kezdődött, 
amelyről a tervező cég képvise-
lői beszéltek részletesen. Ezután a 
résztvevők tették fel kérdéseiket, 
és szinte mindenki ugyanazokat 
hiányolta és kifogásolta a tervben, 
amely több sebből is vérzik a civil 
szervezetek képviselői és a városi 
alternatív közlekedést szorgalmazó 
civilek szerint. „A tervvel a legna-
gyobb probléma az, hogy a bicik-
lisáv a Budai Nagy Antal utcában 
állna meg, és nem egy célpontot 

közelít meg, onnan gyalog lehet to-
vábbmenni, de ez kevésbé reális, így 
ez nem fogja csökkenteni az autós 
forgalmat a városban. A terv része 
annak az európai uniós 4-es ten-
gelyen leadott projektcsomagnak, 
amelyet a nyilvános vita után kellett 
volna jóvá hagyni, és akkor ezek a 
kérdések nem merültek volna fel. Itt 
el kell dönteni, hogy mit is akarunk 
a bicikliúttal, relaxációs célból hoz-
zuk létre vagy azt, hogy alternatív 
közlekedési eszközként használhas-
sák az emberek” – fejtette ki véle-
ményét Hajdú Zoltán, a Fókusz Ökó 
Központ vezetője. A tervvel megbí-
zott cég képviselői ezzel szemben 
úgy vélik, egyik nem zárja ki a mási-
kat, lehet mindkét célból használni 
a biciklisávot. A tanulmány bemu-
tatása közben derült ki az is, hogy 
a Dacia piac és a Budai Nagy Antal 
utca közötti szakasz túl keskeny ah-
hoz, hogy egymás mellett elférjen az 
úttest, amelyen autók parkolnak, az 
egy méter széles járda és a két méter 
széles bicikliút, ezért azt az alter-
natívát találták megfelelőnek, hogy 

csak éjszakára alakulna parkolóvá 
a biciklisek számára készülő sáv, és 
nappal a kerékpárosok használnák. 

Már van egy elfogadott határozat

Hajdú Zoltán, a Fókusz Ökó Köz-
pont (FÖK) vezetője a vita lezajlása 
után elmondta, a szervezetük régóta 
foglalkozik a fenntartható városfej-
lesztéssel, amelynek kulcskérdése a 
fenntartható mobilitás, azaz hogyan 
lehet rávenni az autósokat, hogy al-
ternatív közlekedést használjanak. 
„2010 környékén a FÖK elindított 
egy projektet, amelynek során egy 
37 kilométert magába foglaló városi 
biciklis hálózatot javasoltunk, akkor 
felmértük az igényeket, hogy milyen 
célpontokból hová tudnának elérni, 
negyedek, iskolák, főbb intézmények 
lettek volna összekötve. 2011-ben egy 
városi határozattal el is fogadták 
ezt. Sajnáljuk, hogy ez kilenc évig 
halasztódott, de örülünk, hogy újra 
felkapta a témát a polgármesteri hi-
vatal. Azt szeretnénk, ha ezt lépésen-
ként valósítanák meg, első lépésként 

a főbb intézményeket kötnék össze. 
Például a Tudor és a főtér összekö-
tése fontos lépés lenne. Az elvárás 
az lett volna, hogy integrált legyen a 
terv, vagyis fontos lenne, hogy a Pok-
los-patak ügyét is ezzel egyidejűleg 
megoldják, de nem látjuk a tervnek 
ezt a jellegét. Ez nem biztos, hogy 
megvalósul, ha már a drága kivite-
lezésű bicikliutat megvalósították ” 
– mutatott rá Hajdú Zoltán.

A vitán megjelent civilek egyetér-
tettek azzal az elhangzott javaslat-
tal, amely szerint fölösleges lenne 
egyelőre a patak mindkét oldalára 
biciklisávot létrehozni, az erre ter-
vezett pénzből inkább hosszabbít-
sák meg a kerékpársávot, hogy le-
gyen összekötve a Tudor lakótelep 
a főtérrel, és ne érjen véget a Budai 
Nagy Antal utcában. Claudiu Ma-
ior válasza az volt, hogy létezik erre 
határozat, amely összeköti a Budai 
Nagy Antalt a város többi részével, 
és annak a megvalósítása is tervben 
van. Arra kérte a jelenlévőket, hogy 
juttassák el javaslataikat írásban is a 
polgármesteri hivatalba.

Az érintettek megkérdezése nélkül állították össze a tervet
• A Poklos-partjára tervezett biciklisávval kapcsolatos 
nyilvános vitán megjelentek legnagyobb kifogása az volt, 
hogy a projektet a közvita után kellett volna jóváhagyni, 
azaz az érintettek és szakemberek segítségével megter-
vezni egy funkcionális biciklisávot Marosvásárhelyen.

• Nemrég írta alá a kivitelezési szerződést a csík-
szeredai önkormányzat egy napközi otthon építésére 
a Malom övezetben, így amint az időjárás lehetővé 
teszi, hozzá is fognának az építkezéshez. A célirányo-
san napközi számára tervezett épületben nyolc óvodás 
csoport számára alakítanak ki helyiségeket és még 
saját főzőkonyhája is lesz.

A napköziépítésre kiszemelt terület 

▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

A Malom napközi látványterve. Nyolc 
óvodai csoportnak lesz benne helye
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