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• A marosvásárhelyi 
Bolyai és George Enes-
cu utcák, valamint a 
Győzelem tér 3. szám 
alatti parkosított tér 
átalakítására vonat-
kozó online kérdőívet 
jelentetett meg a ma-
rosvásárhelyi városhá-
za, április 12-éig várva 
a lakosok válaszait. 

SIMON VIRÁG

E gy barátságosabb, séta-
terekkel, zöldövezetekkel 
rendelkező, több mozgáste-

ret biztosító és nem utolsósorban 
tisztább levegőjű város kialakítá-
sa érdekében fogalmazták meg az 

online kérdőívet, várva a la-
kosok visszajelzéseit. Soós 
Zoltán polgármester már 
többször hangoztatta, hogy 
Marosvásárhelynek szüksé-
ge van sétálóutcákra, olyan 
terekre, ahol nincs gépkocsi-

forgalom, ahol a gyalogosok 
és kerékpárosok kapnak helyet. A 
Bolyai utca részleges lezárásával, 
a prefektusi hivatal és a városháza 
előtti terek átalakításával a város-
vezetés azt szeretné, hogy az épített 
örökséget kiemelve élhetőbbé, kör-
nyezetbaráttá alakítsa a belvárost.

Három helyszínen 
változtatnának

A városvezetés szerint Marosvásár-
hely központjában számos olyan 
hely van, amelynek építészeti látvá-
nyosságait nemcsak a helyiek, ha-
nem a turisták is értékelik. Ezek a te-
rek azonban nem elég barátságosak, 
a parkoló vagy közlekedő autók több 
szempontból is szennyezik a környé-
ket. Az online kérdőívből kiderül, 
hogy a városvezetés szándéka a Bo-
lyai és a George Enescu utca, vala-
mint a Győzelem tér 3. szám alatti (a 
polgármesteri hivatal előtti) parkosí-
tott tér sétáló- és kerékpáros övezetté 

való átalakítása. Ezen intézkedéssel 
egy időben a jelenleg parkolókkal el-
foglalt területet felszabadítják, és azt 
a gyalogosok használhatják majd. A 
Bolyai utcára – a Rózsák terénél lévő 
útkereszteződéstől egészen a Bolyai 
Farkas középiskola előtti parkig – 
vonatkozó terv célja lenne, hogy a 
térrendezéssel sikerüljön visszaállí-
tani a sétálóutca történelmi szerepét 
és előtérbe helyezni kikapcsolódási 
szerepét, teraszok elhelyezésével. 
Ez a tér a város egyfajta korzójának 
tekinthető, amely művészeti-kultu-
rális eseményeknek adhat otthont.

A Győzelem tér 3. szám alatti 
parkosított térre (a polgármesteri 

hivatal épülete előtt) vonatkozó 
terv célját az övezet agora típusú – 
olyan közterület, ahol az emberek 
találkozhatnak és beszélgethetnek 
– térré való átalakítása jelenti. A ja-
vaslat fő célja a kis tér korszerűsíté-
se és egységes kezelése, a parkolók 
megszüntetése, a jelenlegi parkosí-
tott tér járda irányába történő kibő-
vítése, valamint az utca megszünte-
tése és a forgalom elterelése révén. 
A George Enescu utcára vonatkozó 
terv célját az utca átrendezése képe-
zi, egy olyan összefüggő szempont 
szerint, amely beilleszkedik az art 

nouveau stílusba, fokozva egy kul-
turális, oktatási és kikapcsolódási 
tér (Kultúrpalota, könyvtár, képga-
lériák) hasznosságát, és amely von-
zó érdeklődési központot jelenthet 
majd mind a helybélieknek, mind a 
turistáknak.

A kérdőív kitöltői egyebek közt 
ötleteket és javaslatokat is megfo-
galmazhatnak, illetve véleményt 
mondhatnak arról, hogy a három 
helyszínen mire van szükség, példá-
ul kerékpártárolókra, padokra, zöl-
dövezet-bővítésre, vendéglátóipari 
egységekre. De arra is kíváncsiak, 
hogy fontosnak tartják-e a városla-
kók, hogy buszmegállót alakítsanak 
ki a polgármesteri hivatal elé.

Nem állandó jellegű?

A kérdőívből megtudhatjuk, hogy 
az átalakítás ideiglenes jellegű 
lesz – ünnepnapokon, hétvégeken 
és a munkanapok második felében 
alakulnak át a terek barátságosab-
bá. Ez azt jelenti, hogy például a 
Bolyai utcában, de a két téren is 
a járdákra szorulnának be a ven-
déglátóipari egységek, továbbra is 
átjárnának ott az autók, és aki hét-
köznap délelőtt szeretne ott sétál-
ni, találkozni, annak erre nem lesz 
lehetősége. Korábban Soós Zoltán 
azt mondta, már idén nyáron szá-
míthatunk arra, hogy az Enescu ut-
cát részlegesen lezárják és a Bolyai 
utca hétvégenként csak a gyalogo-
soké lesz. A kétnyelvű kérdőívet 
április 12-éig lehet kitölteni, elér-
hető a marosvásárhelyi városháza 
honlapján: www.tirgumures.ro. 

Tereket adnának a kikapcsolódásra
Kikérik a lakosok véleményét a sétálóutcák kialakításáról

KOVÁCS ATTILA

Napirend előtti felszólalásában 
Tőke Ervin képviselő ismét a fel-

újítás alatt álló Venczel József Szakkö-
zépiskola helyzetére kérdezett rá, ahol 
a munkálatok késlekedése miatt van 
oktatási kényszerszünet. Sógor Enikő 
alpolgármester szerint a belső mun-

kálatok hamarosan befeje-
ződnek, így a járványhelyzet 
függvényében újraindulhat 
az oktatás, a külső felújítás 
viszont lassabban halad, 
emiatt a kivitelezőnek már 

késedelmi kamatokat számí-
tanak fel. Szintén Tőke Ervin nyújtott 
be módosító indítványt a központi 
zöldség- és gyümölcspiac működési 
szabályzatáról szóló határozatterve-
zettel kapcsolatban, azt kérve, hogy 
mivel nemcsak kereskedelmi tevé-

kenység zajlik ott, hanem a vásárlók 
kiszolgálása is, fel kellene tüntetni, 
hogy az eladó ezt a szolgáltatást mi-
lyen nyelven tudja biztosítani. Ezt a 
javaslatot a testület nem támogatta, az 
új szabályzatban viszont benne van, 
hogy a termékek nevét románul és ma-
gyarul is ki kell írni, függetlenül attól, 
hogy az eladó honnan érkezett. A sza-
bályzat szerint a helyi termelők előnyt 
élveznek a piaci standok bérbeadása-
kor, amelyeket 4 hónapos időszakra le-
het bérelni, ez a szerződés pedig újabb 
licit nélkül meghosszabbítható.

Elfogadott tervezetek

A testület elfogadta azt is, hogy újabb 
két évre díjmentesen biztosítják a vá-
rosháza északi szárnyát elfoglaló Har-
gita Megyei Hadkiegészítő és Toborzó-
központ számára az eddig is használt 
irodafelületeket. Tőke Ervin azt java-
solta, hogy a szerződés csak egy évre 

szóljon, mivel nem a város feladata 
az intézménynek helyet adni. Korodi 
Attila polgármester azzal érvelt, hogy 
a már évek óta lehetséges helyszín-
ként felmerült, Kossuth Lajos utcai 
volt mentőszolgálati székház, amely 
jelenleg oltási központ, egyelőre nem 
lesz ilyen célra használható. A megyei 
önkormányzatnak, amelynek feladata 
a központ számára székhelyet biztosí-
tani, megfelelő ingatlant kell találnia, 
ezt előkészítenie, ahhoz pedig időre 
van szükség – hangzott el. Így végül 
a két évre szóló szerződés aláírását tá-
mogatta a testület nagy többsége.

Az európai uniós támogatással 
történő felújításhoz szükséges önrész 
összegének növelésére volt szükség 
a Kájoni János és Kós Károly szakkö-
zépiskolák, illetve a Cimbora napközi 
esetében, 2,5, 1,4, illetve 1 millió lej-
jel kell többet fi zetnie a városnak az 
anyagár és bérköltségek emelkedése 
miatt a munkálatokért – szavazták 

meg a képviselők. Korodi Attila pol-
gármester bejelentette, hogy a város a 
Norvég Alap kiírása alapján pályázni 
fog a klímaváltozás hatásaihoz törté-
nő alkalmazkodást elősegítő beru-
házások fi nanszírozására, és ennek 
érdekében pályázati dokumentáció 
készül. A városvezető szerint az utcai, 
oszlopokra rögzített villanyvezetékek 
közül minél többet szeretnének a föld 
alá helyezni, ahogy ez már több utcá-
ban megtörtént, illetve az esővíz-elve-
zető hálózat korszerűsítését, bővítését 
is szeretnék ebből a támogatásból, 
mivel a klímaváltozás sok és hirtelen 
lezúduló csapadékkal jár.

4,4 millió a tűzkárosultaknak

Beszélt a polgármester a kormány 
tartalékalapjából biztosított 4,4 mil-
lió lej értékű támogatásról is, amely 
lehetőséget ad arra, hogy a tűzkáro-
sult romák számára felajánlott lakó-
kocsik elhelyezéséhez területet vásá-
roljanak, elkészítsék a közművesítést 
is, valamint biztosítsák a Caritas 
által végzett szociális szolgáltatások 
részfi nanszírozását. Ugyanakkor 
további pályázatokat készítenek elő 

annak érdekében, hogy a mélysze-
génységben élők számára oktatási in-
tézményt építsenek, illetve szociális 
és szükséglakásokat.

Önkormányzat: a klímaváltozás már Csíkszeredára is hatással van
• A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás jegyében további beruházások 
elvégzésének támogatásáért készül pályázni Csíkszereda – ismertették a helyi ön-
kormányzat pénteki rendes ülésén. A testület egyebek mellett elfogadta a központi 
zöldség- és gyümölcspiac működési szabályzatát is.

Politikai nyilatkozat
A testület egyhangúlag elfogad-
ta azt a más székelyföldi városok 
által is támogatott politikai 
nyilatkozatot, amelyben felszó-
lítják az Európai Bizottságot, 
hogy vegye ismét napirendre 
a Minority SafePack kezdemé-
nyezés javaslatait, felkérik az 
Európai Parlamentet és a Régiók 
Bizottságát, hogy ismét tűzzék 
napirendre az európai kisebb-
ségvédelem ügyét, és az Európai 
Bizottság támogatását kérik a 
Székely Nemzeti Tanács által 
indított polgári kezdeményezés 
számára. Ugyanakkor felkérik 
Európa regionális, tartományi 
és megyei önkormányzatait, 
hogy csatlakozzanak az európai 
kisebbségvédelem ügyéhez és 
adjanak hangot erre vonatkozó 
támogató álláspontjuknak.

A Kultúrpalota és a prefektúra 
elől eltüntetnék az autókat

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE




