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Sétálóutcát szeretnének
Lezárult az ötletbörze, mintegy kétezren töltötték ki a kérdőíveket
• A marosvásárhe-
lyi városháza által 
közzétett kérdőívre 
válaszolók 70 száza-
léka egyetért azzal, 
hogy az Enescu és a 
Bolyai utcát sétálóut-
cává alakítsák, s ott 
kulináris és kulturális 
élmények várjanak 
a városlakókra és a tu-
ristákra.  A válaszok-
ból az is kiderül, hogy 
inkább kikapcsolódni 
és sétálni jönnek a vá-
roslakók a főtérre és 
nem ügyeket intézni.

SIMON VIRÁG

K étezer marosvásárhelyi töl-
tötte ki a városháza honlap-
ján levő kétnyelvű kérdőívet 

az elmúlt két hétben, véleményt 
nyilvánítva arról, hogy legyen-e 

sétálóutca az Enescu és a Bolyai 
utca. A kérdőív tulajdonkép-
pen egy ötletbörze is, hiszen 
javaslatokat is meg lehetett 
fogalmazni a két utca át-
alakításával kapcsolatban. 
A sétálóutcák kialakítása 

már a tavalyi helyhatósági 
kampányban is téma volt, és 

Soós Zoltán polgármester akkor 
(még jelöltként) azt ígérte, hogy a 
Bolyai utcát lezáratja és ott igazi 

korzó lesz, ahol sétálni, találkozni, 
beszélgetni lehet majd.

A válaszokról

Mint Libeg Mariustól, a városháza 
képviselőjétől megtudtuk, keddig 
lehetett válaszolni a kérdőívre és 
közel kétezer marosvásárhelyi tette 
ezt meg. A válaszadók 70 százalé-
ka azt nyilatkozta, hogy egyetért 
azzal, hogy a Kultúrpalota szom-
szédságában levő Enescu utca el-
ső részét és a Bolyai utca szintén 
első részét lezárják és sétálóutcává 
alakítsák. A már feldolgozott ada-

tokból az is kiderül, hogy a maros-
vásárhelyiek közül legtöbben nem 
ügyeket intézni és nem kulturális 
eseményekre, hanem sétálni és 
kikapcsolódni jönnek a főtérre, s 
örvendenének, ha lennének olyan 
helyek, ahol zavartalanul lehetne 
beszélgetni, falatozni, találkozni. A 
válaszadók fele szerint fontos, hogy 
a sétálóutcákban kerékpáros lekö-
tőket is kialakítsanak, ahol bizton-
ságban lehet tárolni a bicikliket. A 
kérdőívet kitöltők hatvan százaléka 
mondta azt, hogy jó lenne, ha telje-
sen felszámolnák a parkolóhelyeket 
a prefektusi hivatal és a Kultúrpa-

lota előtt. A beérkezett válaszokat 
hét végéig dolgozzák fel teljes mér-
tékben és akkor lehet majd részle-
tesebben megtudni, hogy milyen 
javaslatok születtek a sétálóutcák 
kialakítása kapcsán.

Hogyan tovább?

Következő lépésként a városi köz-
lekedésügyi bizottság is el kell fo-
gadja a két utca részleges lezárását, 
hiszen nem elég a szándék, fontos 
tudni, hogy a két utca részleges le-
zárása milyen következményekkel 
jár, hova és hogyan lehet elvezetni 

a gépkocsiforgalmat, illetve ennek 
milyen következményei lesznek. 
Ugyanakkor a helyi önkormányzat-
nak is rá kell bólintania a tervekre. 
Korábban Soós Zoltán polgármester 
azt mondta, már idén nyáron szá-
míthatunk arra, hogy az Enescu ut-
cát részlegesen lezárják, és a Bolyai 
utca hétvégenként csak a gyalogo-
soké legyen. Az Enescu utca koráb-
ban le volt már egyszer zárva, akkor 
a Múzeumok éjszakája rendezvény-
sorozat apropóján egy egész hétvé-
gén sétálni, falatozni lehetett ott.

A volt városháza előtti tér is 
jobban érvényesülne, ha nem 
lenne körülötte autós forgalom
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A parajdi sóbányában kihelye-
zett kiállítótérben a Maros 

megyei önkormányzat alárendelt-
ségébe tartozó Visit Maros 
turisztikai egyesület me-
gyét népszerűsítő anyagait 
vehetik kézbe a sóbánya 
látogatói. Hasonló kiállító-
térrel népszerűsítik a Har-
gita megyei látnivalókat 
is. Ahogy Kovács Mihály 
Levente, a Maros megyei 

önkormányzat alelnöke a 
Székelyhonnak elmondta, a két me-

gye határán található Szováta, illet-
ve Parajd sok turistát vonz, ám fel 
kell hívni az idelátogatók fi gyelmét 
a környék többi nevezetességére is, 
hogy ne csak néhány napot töltse-
nek a vidéken, hanem járják be a 
régió többi részét is, vegyék igénybe 
a turisztikai szolgáltatásokat. „Ha 
egy turista eljön Maros megyébe, 
akkor átlagosan itt tölt három éjsza-
kát, a változatos turisztikai szolgál-
tatásokkal, a sokszínű látnivalóval, 
érdekességgel rá kell venni, hogy 
maradjon legalább 5-6 napot, ne 
csak a legismertebb helyeket keres-
se föl” – hangsúlyozta az alelnök, 
hozzátéve, hogy a gazdasági fejlő-
dést is elősegíti, ha minél többen 

jönnek a térségbe és minél több 
szolgáltatást vesznek igénybe.

Érdeklődésünkre, hogy a paraj-
di sóbányában berendezett kiállí-
táshoz hasonlót terveznek-e Maros 
megyében is létrehozni, Kovács 
Mihály Levente nemmel válaszolt, 
hiszen, mint jelezte, Marosvásár-
helyen a Kultúrpalota sarkánál 
található az az érintőképernyős 
térkép, amelyen az összes megyei 
érdekesség, látnivaló megtalálha-
tó, útvonalakkal, három nyelvű 
leírásokkal, ismertetőkkel. Azon 
kívül létezik a VisitMaros appliká-
ció is, amely telefonra letölthető és 
bármely turisztikai helyszín meg-
található rajta. 

Kiállítótermet nyitottak a parajdi sóbánybában
• Maros és Hargita megyét népszerűsítő állandó kiállítás látogatható a parajdi sóbá-
nyában. A magyar, román és angol nyelvű tájékoztató Székelyföld turistalátványos-
ságait ismerteti, hangulatképekkel, jelmagyarázattal ellátott turisztikai térképek és 
többnyelvű helyszínmegnevezések segítségével.

Panókon a térség látványosságai   ▴  FORRÁS: VISIT  MAROS




