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Gondtalanul száguldozó gyer-
mekek, aggódva utánuk futko-
rászó szülők, napsütés és félig 
lezárt központ – hosszú évek 
után első alkalommal zárták 
le Marosvásárhely főterének 
egy részét és két közeli utcát a 
hétvégén. A kezdeményezés jó, 
a kivitelezésen fi nomítani kell.

 » SIMON VIRÁG

S zombaton délutántól vasárnap 
délutánig lezárták – hosszú 
idők óta első alkalommal – Ma-

rosvásárhely főterét. Nem is az egész 
főteret, hanem mindössze a felét, így 
a Színház tér oldalán közlekedhettek 
a személygépkocsik. Tilos volt gépko-
csival és motoros járművekkel behaj-
tani a Kultúrpalota mellett az Enescu, 
valamint a Bolyai utcába. Az időjárás 
kedvező volt, így sokan kipróbálták 
az autómentes teret: hajtányozó, futó-
biciklikkel száguldozó apróságokkal 
telt meg a főtér egy része, és a Bolyai 
utca is benépesedett. Itt a teraszok is 
nyitva voltak, sokan kávét szürcsöl-
tek, beszélgettek, igazi korzós han-
gulat volt a sokak által meredeknek, 
ezért sétálóutcára alkalmatlannak 
nyilvánított utcában. Az Enescu utca 
azonban üres volt. A főtér első felében 
rendőrök is járőröztek, a betévedő, a 
Művész utcából lehajtó gépkocsikat 

ők igazgatták és fi gyelmeztették. A 
főtér elzárása miatt kisebb forgalmi 
dugó alakult ki időnként a Hosszú 
utcában, mert a gépkocsivezetők csak 
későn vették észre a tiltótáblát és nem 
foglalták el időben a helyüket.

Gál Sándor, a Marosszéki Közössé-
gi Alapítvány vezetője – aki évek óta 
szorgalmazza a sétálóutcák kialakí-
tását és a kerékpárutak megépítését 
– megkeresésünkre úgy értékelte, 

hogy kezdetnek jó ötlet volt a főtér 
lezárása, de szükség van néhány mó-
dosításra, hogy valóban élvezhető 
legyen a promenád. Mint kifejtette, 
elsősorban a Hosszú utcában időben 
ki kell jelölni a forgalmi rend meg-
változását, a főtérre való behajtás 
tiltását. Másodsorban fontos lenne, 
hogy a  főtér mindkét felét lezárják, 
mert így a szülők aggódtak, hogy a 
gyermekek átszaladnak annak túlsó 
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Felemásan fogadták a főtér lezárását

Lezárták a marosvásárhelyi főtér egy részét. Folytatná a kezdeményezést a polgármesteri hivatal
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oldalára, illetve furcsa volt, hogy a 
postától sétál valaki az autómentes 
sávon, de mellette, a másik felén 
elhajtanak az autók. Azt is elmond-
ta, látta, amint szirénázó mentőau-
tók hajtottak be a lezárt főtérrészre 
és ezt is szabályozni kellene, mert 
veszélyes lehet az önfeledten ke-
rekező gyerekekre. Ami az Enescu 
utca lezárást illeti, Gáll Sándor sze-
rint akkor válik ez igazán fontossá, 
amikor a prefektúra és a városháza 
előtti tereket is átalakítják és akkor 
ott egy kis, turisták és helyiek sétá-
lására alkalmas helyet varázsolnak 
a környéken. 

 » Az időjárás 
kedvező volt, így 
sokan kipróbálták 
az autómentes 
teret: hajtányozó, 
futóbiciklikkel 
száguldozó apró-
ságokkal telt meg 
a főtér egy része.

 » PAP MELINDA

Évtizedekig a város szégyenfoltja 
volt, ám felújítása után kultu-

rális rendezvények helyszíneként 
hasznosítaná a nagyváradi önkor-
mányzat a Madách-átjárót. A Fő- és 
Madách-utcára nyíló passzázst más 
intézményekkel közösen használná. 
Galambtelep, hajléktalanok alvóhe-
lye volt évekig a belváros szívében 
található bazárépület egykori pasz-
százsa, a Madách-átjáró, mely a Fő 
(Republicii) és a Madách Imre utcára 
való kijárást biztosította az egykori 
bazárépületből. A színház melletti, 
azzal egy időben épült Madách-átjá-
ró a bazár bezárása után még sokáig 
könyves- és újságosstandok telephe-
lyeként szolgált, majd éjszakára haj-
léktalanok, nap közben galambok 
vertek tanyát benne, árasztva belőle 
a bűz. Kitakarítása után az önkor-
mányzat bő egy évtizede lezáratta és 
ígéretet tett a felújítására, erre azóta 
is várnak a váradiak.

Az ígéret most válhat valóra, a 
nagyváradi polgármesteri hivatal 
ugyanis bejelentette, hogy felújítja 
a jelenleg használaton kívül lévő 
Madách-átjárót és kulturális ren-
dezvények helyszíneként haszno-
sítja. A műszaki dokumentáció már 
elkészült, ebben a hónapban kell 
jóváhagynia a helyi tanácsnak, írta 
közleményében a városvezetés. Esze-
rint helyreállítják a homlokzatokat, 
a két bejárathoz önnyíló üvegajtók 
kerülnek és díszvilágítást is kap az 

építmény. A városkasszából fi nanszí-
rozott munkálatok értéke áfa nélkül 
742.683 lej.

A városháza tájékoztatása szerint a 
felújítás után az önkormányzat veszi át 
a passzázs használati jogát, de ezt nem 
tartja meg kizárólag magának, kultu-
rális intézményekkel közösen fog itt 
művelődési és művészeti programokat 
szervezni. Ennek érdekében a városhá-
za együttműködési szerződést kötött a 
bazárépület lakótársulásával. A köz-
lemény szerint a helyreállítási mun-
kálatoknak még a műszaki-gazdasági 
mutatóit kell jóváhagyni, utána kiírják 
a versenytárgyalást a kivitelezésre.

A Madách-átjáró hasznos terüle-
te 99,08 négyzetméter, két bejárata 

van. A bazárépületnek ugyanis – 
melybe a bejutást szolgálja – úgy 
a Fő utcára, mint a Madách utcára 
is nyílik homlokzata. Ezt a színház 
építésével egy időben húzták fel 
azzal a céllal, hogy az emeleti laká-
sok és a földszinti üzlethelyiségek 
bérbeadásával fedezzék a teátru-
mépítés költségeinek egy részét. 
Mindkét impozáns ingatlant az idő-
sebb Rimanóczy Kálmán tervezte. A 
neves építész eklektikus ingatlant 
tervezett a város szívébe, amelyet a 
középrizalitját (az épület homlok-
zatából kiemelkedő rész) metsző 
átjáró, és a rizalit fölötti hatalmas 
díszes oromzat tesz egyedivé Nagy-
váradon.

Megújul a régóta hanyagolt Madách-átjáró Nagyváradon

 » Az ígéret 
most válhat való-
ra, a nagyváradi 
polgármesteri 
hivatal ugyanis 
bejelentette, 
hogy felújítja a 
jelenleg haszná-
laton kívül lévő 
Madách-átjárót 
és kulturális 
rendezvények 
helyszíneként 
hasznosítja. 

A bazárépületben található Madách-átjáró felújítása után rendezvényeknek adna helyet

Mi lesz ortodox húsvétkor?

Marius Libeg, a városháza 
kommunikációért felelős illeté-
kese érdeklődésünkre elmondta, 
bár egyelőre csak a főtér egyik 
felének lezárását engedélyezte 
a rendőrség, az elmúlt hétvégi 
belvárosi gépkocsiforgalmat 
fi gyelembe véve kérni fogják, 
hogy hétvégenként a teljes főtér 
autómentes legyen. Egyelőre nem 
tudni, mi történik majd hétvégén, 
hiszen a hivatalos ünnepnapokon 
is zárva lehet a motoros járművek 
előtt a főtér, de még nem tud-
ni, hogy pénteken és hétfőn is 
alkalmazzák ezt, vagy ismét csak 
szombaton és vasárnap.

Minden végzős diák 
egyszerre iskolában?

Az oktatási miniszter kéri, hogy 
a végzős osztályok diákjai is 

teljes létszámban térhessenek vissza 
az iskolapadokba. Sorin Cîmpeanu 
az egészségügyi tárcához fordult: 
hagyják jóvá, hogy a végzős osztályok 
diákjai május 10-én – a járványügyi 
forgatókönyvtől függetlenül – tel-
jes létszámban térjenek vissza az 
iskolapadokba, és ne csak 50 száza-
lékban, ahogyan a jelenleg hatályos 
rendelkezések a sok koronavírus-fer-
tőzöttet számláló településeken 
lehetővé teszik. A tanügyi tárca 
vezetője tegnap emlékeztetett, a di-
ákok többsége május 5-éig vakáción 
van, utána pedig a már ismert – zöld, 
sárga, vörös – forgatókönyvek szerint 
kezdik az oktatást. A végzős osztá-
lyok diákjainak eközben május 10-én 
kellene visszatérniük az iskolapa-
dokba, és ezt követően nagyjából egy 
hónapig tart számukra a tanítás. Ez a 
hónap nagyon fontos a felkészülésük 
szempontjából – jelentette ki Cîm-
peanu. A tárcavezető azt is mondta, 
jövő ősztől fokozatosan csökkenni 
fog az iskolatáska súlya a digitális 
tankönyveknek köszönhetően. A 
tárcavezető elismeri, sok a tankönyv 
és a segédanyag, mint ahogy a házi 
feladat is. Arra a kérdésre, hogy 
mikortól lehet könnyebb az iskola-
táska, jelezte, ez nem egyik napról 
a másikra fog bekövetkezni, hanem 
hosszabb folyamat eredménye lesz. 
„Ha feltétlenül időtartamot akarnak, 
akkor 2, 3, 4 év alatt” – válaszolta 
Cîmpeanu. (Krónika)
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