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Előtérben a gyalogosok
Főtérlezárás Marosvásárhelyen vasárnap és ünnepnap?
• Marosvásárhelyen 
újra alkalmaznák azt a 
még 1996-ban elfoga-
dott tanácsi határoza-
tot, amely kimondja, 
hogy vasárnap szüne-
tel a gépkocsiforgalom 
a főtéren, és csak a 
gyalogosoké, kerékpá-
rosoké, rollereseké a 
tér. Előrelépés ez ügy-
ben már van, pontos 
időpont még nincs.

SIMON VIRÁG

A Szabad Emberek Pártjának  
(POL) önkormányzati kép-
viselője, Pápai László az el-

múlt időben több tanácsülésen szóvá 
tette, hogy még mindig érvényben 
van az az 1996-ban hozott határozat, 
amely kimondja, hogy vasárnapon-
ként a város főteréről ki kell zárni a 

gépkocsiforgalmat. Emlékez-
tetett, jó hangulat uralkodott 
akkor a belvárosban, amikor 
kisgyerek és a nagyobbacs-
kák hajtánnyal és kerékpár-
ral gurulhattak az úttesten 
is, a szülők és nagyszülők 

pedig nyugodtan sétálhattak 
a főtéren. Pápai három évvel ezelőtt 
kezdeményezte, hogy vezessék be 
újra ezt a vasárnapi főtérlezárást, 
de akkor a többség nem értett ezzel 
együtt. Most azonban  felszólalásai 
nyomán nagypénteken összeült a 
városi közlekedési bizottság és áttár-
gyalta a lezárás lehetőségeit.

Miben egyeztek meg?

Mint a Székelyhonnak a képviselő 
elmondta, abban egyeztek meg, 
hogy a főtér felső felében lehetősé-
get biztosítanak az esetleg betéve-
dő autóknak, hogy az ortodox ka-
tedrális előtt visszatérjenek és újra 
elhagyhassák a főteret. A főtér alsó 
részét pedig úgy zárják le, hogy le-
hessen parkolni a hivatal előtt és 
vissza lehessen térni a Tusnád ut-
cába. Szerinte fontos, hogy ezek a 

változások legyenek pontosan kije-
lölve, hogy a gépkocsivezetők tud-
ják betartani a szabályokat. Pápai 
azt is elmondta, hogy a következő 
és utolsó lépés a rendőrség közleke-
désügyi osztályának az engedélye, 
azt követően rögtön alkalmazni le-
het az 1996-os határozatot. 

Igen ám, de a hivatal malmai 
lassan őrölnek, s mint Florian Mol-
dovantól, a közterület-rendezési 
igazgatóság vezetőjétől megtudtuk, 
még nem készült el az átirat, amely 

alapján a rendőrség engedélyét ké-
rik. Moldovan úgy értékelte, hogy 
ezt a kérést a napokban átküldik, 
majd szükség lesz egy helyi tanácsi 
határozatra is, hogy ne csak vasár-
nap, hanem ünnepnapokon is le-
zárhassák Marosvásárhely főterét. 
Moldovan szerint május első hétvé-
géjére várható, hogy a gépkocsik-
nak tilos lesz a bejárás  a főtérre.

Hetente egy napon át csak a 
gyalogosoké lenne a főtér, a 
gépkocsik, autóbuszok máshol 
közlekednének
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A N T A L  E R I K A

A koronavírus-világjárvány mi-
att idén is elmarad a szokásos 

tavaszi kerékpáros felvonulás Ma-
rosvásárhelyen, a Critical Mass és 
annak rendezvényei, azt váltja fel a 
Tekerj egy jó célért! adománygyűjtő 
esemény, amelynek résztvevői, va-
lamint támogatói tíz projekt megva-
lósításáért tekerhetnek, illetve ado-
mányozhatnak. Ahogy Gál Sándor, 

a Marosszéki Közösségi Alapítvány 
ügyvezető igazgatója a Székelyhon-
nak elmondta, körülbelül 20 kilomé-
tert kell megtenniük a biciklizőknek 
5 óra alatt és összesen 15 ponton kell 
bejelentkezniük. Mivel szombaton 
és vasárnap szervezik meg a bicik-
lis rendezvényt, nem kell a nagyon 
zsúfolt utaktól tartaniuk. Tömeg 
sem lesz, hiszen időben és térben is 
szétoszlanak a résztvevők, tehát sza-
badtéri sportrendezvény lesz, ahol 
egyénenként, legfeljebb családon-
ként vesznek részt a jelentkezők. Az 

összeg, amit megcéloztak, 55 ezer lej, 
amit nem kimondottan a biciklisektől 
szeretnének összegyűjteni, hanem 
támogatóktól is. „Ha valaki szeretné 
támogatni valamelyik projektet, nem 
kell feltétlenül kerékpárra ülnie, az 
adományát biciklizés nélkül is eljut-
tathatja hozzánk” – hangsúlyozta 
Gál Sándor.

Mire gyűjtenek?

A Tekerj egy jó célért! által a Maros 
Megyei Hegyimentő Egyesület a ku-
tyái számára egy utánfutóra gyűjt, 
a marosvásárhelyi Down Egyesület 
egy nappali központért, a Philothea 
Klub az Ifj úsági táboráért. Fedett 
rollertárolót szeretne a Bernády 
Gimáziumnak a MuresMobil, egy 
mezítlábas ösvényt szeretne létre-
hozni a 6-os Napköziotthon, a Yuppi 
Camp diabéteszes gyerekeiért gyűjt 

a Yuppi Tábormozgalom Egyesület, 
a cukorbeteg fi atalokért a Proactiv 
Transilvania, ugyanakkor támogató-
kat keres a Borsika Néptáncegyüttes 
Egyesület, a rákos gyerekeket tömö-
rítő egyesület és a Divers Egyesület 
is szeretné, ha az általa támogatott 

nélkülöző családok jobb egészség-
ügyi ellátáshoz jutnának. A projek-
tekről a tekerj.org oldalon lehet még 
többet megtudni.

Jó célokért tekernek Marosvásárhelyen
• A Marosszéki Közösségi Alapítvány idén is megszer-
vezi a Tekerj egy jó célért! elnevezésű kerékpáros ren-
dezvényét, amely a helyi közösséget szolgáló projektek 
megvalósításában nyújt segítséget. Az április 17-én és 
28-án sorra kerülő eseményen minden jelentkező saját 
maga dönti el, hogy melyik nap és hány órakor teker.

Nem tömegesen, hanem 
egyénileg indul mindenki 
a jó célért tekerni az idén
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Terv: bemehetnek 
a haldokló beteghez

A lelkész és a hozzátartozók is 
bemehetnek majd a kórházban 
haldokló koronavírusos beteg-
hez az új, készülő miniszteri 
rendelet szerint, mely a teme-
tési szertartásra vonatkozó 
előírásokat is enyhíti. Többek 
között azt is előírja majd, 
hogy a Covid-19 betegségben 
elhunytak tetemét az eddigi 
gyakorlattól eltérően nem mez-
telenül teszik zsákba, hanem a 
„jóérzésnek eleget téve” felöl-
töztetik, és ezt a hozzátartozók 
is ellenőrizhetik. A tervezett 
módosításokat Vlad Voiculescu 
egészségügyi miniszter jelen-
tette be csütörtökön, miután az 
egyházak képviselőivel egyez-
tetett a témában. A tárcavezető 
elmondta: az egyházi elöljárók 
valamennyi kérésének eleget 
tett és még a pénteki nap 
folyamán megszületik a vonat-
kozó miniszteri rendelet, mely 
legkésőbb hétfőn a Hivatalos 
Közlönyben is megjelenik. Az 
új előírások szerint a hozzátar-
tozóknak kérésre lehetőségük 
lesz elbúcsúzni haldokló 
családtagjuktól és a lelkész 
is bemehet majd hozzá a kór-
házba, hogy feladja az utolsó 
kenetet, ismertette a sajtóval 
a módosításokat a miniszter. 
Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy mindennek a biztonsági 
előírások maximális betartásá-
val kell történnie.

• RÖVIDEN 




