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• A Maros megyében 
létező 167 útvonalból, 
ahol tömegközlekedés 
működik, 23-ban a 
szolgáltatóknak ke-
vésbé vagy egyáltalán 
nem éri meg, hogy 
rendszeres buszjáratot 
működtessenek. Ezen 
szeretne változtatni a 
Maros megyei önkor-
mányzat, amelynek 
most lehetősége van 
saját versenytárgyalást 
hirdetni a menetrend 
szerinti járatokra.

A N T A L  E R I K A

A zokban a falvakban, ahol 
kevesen laknak, egy-egy 
buszjárat indítása és mű-

ködtetése nem hoz profi tot a szol-
gáltatónak, ezért nehéz olyan 
befektetőt találni, aki ezt mégis 
vállalja. Ilyen például a Maroske-
resztúr községhez tartozó Kakasd, 
ahol egy reggeli és egy délutáni 
buszjárat van, de a működtető sze-
rint az is veszteséges. Kovács Edit 
polgármester a Székelyhonnak el-
mondta, hosszas egyeztetés után 

sikerült meggyőzni, hogy maradjon 
és ne hagyja ott a települést, a falu-
ból ingázó diákokat és dolgozókat, 
akiknek ez az egyetlen lehetőségük 
eljutni a városba.

A meggyőzés fontossága

„Tavaly februárban, éppen a vi-
lágjárvány előtt nem sokkal vál-
lalta egy új szolgáltató a buszok 
működtetését, de a járvánnyal, az 
otthonüléssel egyáltalán nem volt 

nyereséges a vállalkozás. Teljesen 
meg akarta szüntetni, de hosszas 
rábeszélés, egyeztetés után maradt 
a napi két járat” – magyarázta az 
elöljáró, hozzáfűzve, hogy a törvény 
nem teszi lehetővé a polgármesteri 
hivataloknak, hogy anyagi támo-
gatást nyújtsanak, holott szívesen 
megtennék annak érdekében, hogy 
maradjanak meg a járatok. Az is 
felmerült a maroskeresztúri önkor-
mányzatnál, hogy egy olyan egyez-
séget kötnének a marosvásárhelyi 

városi tömegközlekedési céggel, 
hogy az indítson egy járatot a város 
széléig, a Kakasd falunévtábláig, 
mert már az is nagy segítséget je-
lentene az ott lakóknak.

Közbeszólt a világjárvány

Hasonlóan megnehezítik a Mező-
panit községből ingázók életét is a 
rendszertelen vagy ritkán közlekedő 
autóbuszjáratok. Ahogy Bodó Előd 
Barna, Mezőpanit polgármestere 

érdeklődésünkre elmondta, a Ma-
rosvásárhely metropoliszövezetben 
már tárgyaltak arról, hogy átvennék 
a tömegközlekedést és rendszeressé 
tennék a buszjáratokat a város és a 
környező települések között, hiszen 
az nemcsak Panitban, hanem szinte 
mindenhol nehézkes. A világjárvány 
még jobban megnehezítette a szolgál-
tatók, de az ingázók életét is. 
Hiszen ha kevesebb az utas, 
a vállalkozónak kevésbé ér-
demes járatot működtetnie, 
a megmaradt ingázóknak 
pedig sok esetben más módot 
kell találniuk a városba való 
bejutáshoz. „Természetesen örü-
lünk, hogy egyáltalán van buszjárat, 
mert máshol egy-kettő vagy egy sem 
működik, de akkor is sok a javítaniva-
ló” – mondta az elöljáró.

Maros megyében nem mindenki 
elégedetlen, például Vámosgálfal-
ván az ingázók rendszeresen eljut-
nak a közeli Dicsőszentmártonba, 
illetve Marosvásárhelyre is. Ahogy 
Balog Elemér polgármester a Szé-
kelyhonnak elmondta, nincs gond, 
nem panaszkodnak a lakosok. Bár 
tavasztól őszig útjavítások lesznek, 
a Küküllő hídját is felújítják, ami 
némi akadályt jelent majd a közúti 
forgalom számára, de remélhetőleg 
ez sem jelent majd akkora nehézsé-
get, hogy ne lehessen megoldani.

Sokszor nem éri meg buszoztatni
Nehézkes a falvak és a városok közötti tömegközlekedés Maros megyében

Nehéz az ingázóknak. A kevés buszjárat 
miatt gondot jelent a napi közlekedés
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K O V Á C S  E S Z T E R

Székelyudvarhely négy legforgal-
masabb, jelzőlámpával is ellátott 

útkereszteződésébe forgalomfi gyelő 
kamerákkal ellátott rendszert építet-

tek ki több mint egy éve: a 80 
ezer lej értékű fejlesztés lé-
nyege, hogy az adott útsza-
kaszon közlekedő járművek 
számának függvényében 
váltanak a lámpák zöld 
vagy piros színűre. A Fások 
utca, a Bethlenfalvi út és a 
Lakatosok utcája között, a 

Nicolae Bălcescu, a Sas és a Vásártér 
utca kereszteződésében, a Wesselé-
nyi Miklós utca és a Tamási Áron út 
kereszteződésénél, valamint az Or-

bán Balázs, a Wesselényi Miklós és a 
Nicolae Bălcescu utca kereszteződé-
sénél lévő jelzőlámpákat okosították, 
majd a beüzemelésüket követő hetek-
ben a használatukra vonatkozó in-
formációs táblákat is kihelyeztek: az 
első időszakban ugyanis azért nem 
működött a rendszert, mert a gépjár-
művezetők sokszor túl távolt álltak a 
kamerás szenzoroktól.

Ki kellett kapcsolni

Néhány hónap után azonban a beth-
lenfalvi jelzőlámpák okos rendszerét 
kikapcsolták, itt ugyanis csúcsforga-
lomban gyakran dugó alakult ki. Ezek 
a jelzőlámpák azóta is csak a hagyo-
mányos módon működnek, de példá-
ul néhány napja a Tamási Áron úton 
lévő lámpák is csak a hagyományos 

időzítésekkel működnek. „A négy 
okoslámpával felszerelt csomópont 
közül a legforgalmasabb a Fások, La-
katosok és a Bethlenfalvi út kereszte-
ződése. Itt a lámpákat kikapcsoltuk, 
ez – bár a forgalmat bizonyos szem-
pontból jobban kezeli – rendkívül bal-
esetveszélyes” – hangsúlyozta Zörgő 
Noémi. A Székelyudvarhelyi Polgár-
mesteri Hivatal sajtószóvivője kifejtet-
te: az okos rendszer kiiktatásával így 
a Lakatosok utcájából a balra fordulás 
több idősávban gyakorlatilag lehetet-
len, akárcsak a Fásokból Csíkszereda 
felé való keresztezés. 

Egyébként a beüzemelésük óta 
eltelt több mint egy évben volt, hogy 
műszaki problémák miatt kellett le-
állítani a rendszert, illetve utólagos 
fi nomhangolások is történtek: a rend-
szer adminisztrálását végző szakcég 
révén megnövelték a kamerák látószö-
gét, illetve a berendezéseket az útten-
gelyhez közelebb helyezték el. „A leg-
jelentősebb meghibásodások rongálás 
miatt keletkeztek: több olyan baleset 
volt, amikor a lámpaoszlopot ütötték 
ki, volt, amikor leverték a kamerákat, 
de olyan is előfordult, hogy szándéko-
san bedobták a lámpákat kővel. Min-

den esetben megvan az elkövető, így a 
kár megtérítése is” – szögezte le a saj-
tószóvivő. A közösségi oldalon gyak-
ran megjelenő panaszáradat kapcsán 
pedig a hivatal és a rendszert felügye-
lő műszaki igazgatóság véleménye az, 
hogy a torlódást nem lehet elkerülni. 
Székelyudvarhely utcaszövete nem a 
jelenlegi forgalomra épült, a csúcsidő-
ben kialakuló dugó pedig természetes 
jelenség, hiszen – mint magyarázzák 
– a jelentősen megnövekedett autós 
forgalmat egyetlen rendszer sem tud-

ja torlódás nélkül kezelni. Egyébként 
a városvezetés tervei szerint idén 
elkezdenék a Fások utca, a Bethlen-
falvi út és a Lakatosok utcája közötti, 
illetve az Orbán Balázs, a Wesselényi 
Miklós és a Nicolae Bălcescu utca ke-
reszteződésének kiszélesítését: a két 
helyszínen marad a lámpás forgalo-
mirányítás, tudtuk meg a sajtószóvi-
vőtől, de az, hogy a rendszer milyen – 
azaz okos vagy hagyományos – lesz, 
még nem dőlt el. 

Okos jelzőlámpák: velük vagy nélkülük?
• 2019 novemberében üzemelték be az okos jelzőlám-
pákat Székelyudvarhelyen: a berendezéseket azóta 
számtalan kritika érte, a Bethlenfalvi úton lévőt ez 
okból ki is kapcsolták. Ennek ellenére a polgármesteri 
hivatal értékelése szerint „a pozitívumok felé billen a 
mérleg” a fejlesztés ügyében.

Okosított rendszer: néhol 
bevált, máshol csak rövid ideig 
üzemeltették
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