
Az épületek továbbra is zárolva 
vannak, de a partnál folyamatban 
van a felújítás
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Várni kell az újranyitással
Még nem zárultak le a rugonfalvi halastó peres ügyei
• Bár a tulajdonos sze-
retné minél hamarabb 
újranyitni a rugonfalvi 
halastavat, ezzel még 
várnia kell, amíg vég-
legesen lezárulnak az 
ügykezelést korábban 
végző személyekkel 
folytatott peres ügyei. 
Ettől függetlenül zajlik 
a munka a helyszínen, 
ahol jelenleg a part 
megerősítésén dol-
goznak.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

K orábban egy székelykeresz-
túri vállalkozónak adta bérbe 
tíz évre a rugonfalvi halasta-

vat tulajdonosa, Nagy Piroska, ám 
a szerződés lejártával – tavaly szep-

temberben – nem távozott a bér-
lő. Ekkor kilakoltatási pert in-
dítottak ellene, és a bírósági 
határozat alapján végrehajtó-
hoz fordultak, amely zárolta 
a helyszínen lévő épületeket. 
Ugyanazon a napon egyéb-
ként bántalmazásig fajuló 
vita alakult ki a korábbi ag-

resszív bérlő, illetve a tó újraka-
merázásában segítő személy között.

Időhúzás?

Nagy Piroskától megtudtuk, hogy az 
erre megszabott határidő után felleb-
bezett a korábbi bérlő a kilakoltatás 
ellen. Jelenleg azt várják, hogy ez 
ügyben hozzon határozatot a bíróság, 
és hogy mielőbb kiköltözzön a koráb-
bi bérlő, így pedig használhassák a 
zárolt épületeket. Rámutatott, rendel-
keznek az újranyitáshoz szükséges 

okmányok többségével, ám a kör-
nyezetvédelmi engedély továbbra is a 
korábbi bérlőnél van. Ez viszont a te-
rületre szól, így azt mielőbb át kellene 
adnia. „Azt látom, hogy az elém gör-
dített akadályok pusztán időhúzásról 
szólnak, hogy minél később tudjam 
újranyitni a tavat” – magyarázta. Em-
lékeztetett, gyerekei nemrég fejezték 
be tanulmányaikat, így – minthogy 
külföldön keressenek megélhetést – 

rájuk szeretné bízni a halastó üzemel-
tetését, ezért nem hosszabbította meg 
a bérleti szerződést.

Felújítás van folyamatban 

Noha május elsején már szerették 
volna megnyitni a halastavat, erre a 
bírósági ügyek miatt még nincs lehe-
tőség. Ettől függetlenül nem állt meg 
az élet, hiszen felújítási munkálatok 

kezdődtek a tónál: megmetszették a 
fákat, illetve a víz által elmosott par-
tot is erősítik. A tulajdonos azt is kö-
zölte, hogy ki akarnának engedni né-
mi vizet a tóból, hogy a későbbiekben 
ne rongálódjon ennyire a part. Arra 
is kitért, hogy a későbbi üzemeltetés 
során nagy hangsúlyt fektetnek majd 
a környezetvédelemre és a tó körüli 
szemetelés meggátolására. 

SIMON VIRÁG

S zombaton délutántól vasárnap 
délutánig zárták le, hosszú idők 

óta első alkalommal, Marosvásár-
hely főterét. Nem is az egész főteret, 
hanem mindössze felét, így a Szín-
ház tér oldalán közlekedhettek a 
személygépkocsik.

Meg kell szokni

Tilos volt gépkocsival és motoros jár-
művekkel behajtani a Kultúrpalota 
melletti Enescu, valamint a Bolyai ut-
cába. Az időjárás kedvező volt, így so-
kan kipróbálták az autómentes teret: 
hajtányozó, futóbiciklikkel száguldo-
zó apróságokkal telt meg a főtér egy 
része, és a Bolyai utca is benépese-
dett. Itt a teraszok is nyitva voltak, so-

kan kávét szürcsöltek, beszélgettek, 
igazi korzós hangulat volt a sokak 
által meredeknek, ezért sétálóutcára 
alkalmatlannak nyilvánított utcá-
ban. Az Enescu utca azonban üres 
volt. A főtér első felében rendőrök is 
járőröztek, a betévedő, a Művész ut-
cából lehajtó gépkocsikat ők igazgat-
ták és fi gyelmeztették. A főtér elzárá-
sa 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.

Fontos a folytatás

Gál Sándor, a Marosszéki Közössé-
gi Alapítvány vezetője, aki évek óta 
szorgalmazza a sétálóutcák kiala-
kítását és a kerékpárutak megépí-
tését, a Székelyhon megkeresésére 
úgy értékelte, hogy kezdetnek jó öt-
let volt a főtér lezárása, de szükség 
van néhány módosításra, hogy va-
lóban élvezhető legyen a promenád. 
Mint kifejtette, elsősorban a Hosszú 

utcában időben ki kell jelölni a for-
galmi rend megváltozását, a főtérre 
való behajtás tiltását. Másodsorban 
fontos lenne, hogy a főtér mindkét 
felét lezárják, mert így a szülők ag-
gódtak, hogy a gyermekek átsza-
ladnak annak túlsó felére, illetve 
furcsa volt, hogy a Postától sétálsz 
az autómentes sávon, de melletted, 
a másik felén elhajtanak az au-
tók. Azt is elmondta, látta, ahogy 
szirénázó mentőautók hajtottak be 
a lezárt főtérrészre, és ezt is sza-

bályozni kellene, mert veszélyes 
lehet az önfeledten kerekező 
gyerekekre. Ami az Enescu 
utca lezárását illeti, Gáll 
Sándor szerint akkor lesz 
ez igazán fontos, amikor a 
prefektusi hivatal és a vá-
rosháza előtti tereket is át-
alakítják, és akkor ott egy 
turistáknak és helyieknek sétá-
lásra alkalmas helyet varázsolnak.

A marosvásárhelyi főtér lezárása: felemás fogadtatás
• Gondatlanul száguldozó gyermekek, aggódva utánuk 
futkorászó szülők, napsütés és félig lezárt központ – 
hosszú évek után első alkalommal zárták le Marosvásár-
hely főterének egy részét és két közeli utcát a hétvégén. 
A kezdeményezés jó, a kivitelezésen finomítani kell. 

Mi lesz ortodox húsvétkor?

A városháza kommunikációért is felelő illetékese, Marius Libeg érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy bár egyelőre csak a főtér egyik felének lezárását 
engedélyezte a rendőrség, az elmúlt hétvégi belvárosi gépkocsiforgalmat 
figyelembe véve ők kérni fogják, hogy a teljes főtér autómentes legyen 
hétvégenként. Azt még nem tudni, mi történik majd a hétvégén, hiszen a 
hivatalos ünnepnapokon is zárva lehet a motoros járművek előtt a főtér, 
egyelőre azonban nem közölték, hogy pénteken és hétfőn is alkalmaz-
zák-e ezt, vagy ismét csak szombaton és vasárnap.

Lezárták a marosvásárhelyi főtér 
egy részét. Folytatnák 
a kezdeményezést
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