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• Eltúlzottnak tartja 
a csíkszeredai Gál 
Sándor tér felújítására 
előirányzott össze-
get a városvezetés. 
Ezért a beruházást két 
szakaszra osztják, és 
átgondolják a terveket. 
Az új parkoló kialakítá-
sa lesz az első lépés, 
ahol közvécé is létesül.

 

KOVÁCS ATTILA

É vek óta tervben van a több 
mint harminc éve kialakított 
és azóta is abban az állapot-

ban lévő városközponti tér korsze-
rűsítése, amely a nagyra nőtt fákkal 
ma már inkább parkra emlékeztet. 

A korábbi városvezetés ar-
ra készült, hogy a felújítás 
műszaki terveit összhangba 
hozzák a környező utcákat 
is érintő, európai uniós tá-
mogatással elkészülő átala-

kításokkal, és a munkálato-
kat egységként kezeljék. Nem csak 
a városvezetés változott azóta, az 
összhangra sincs szükség, mivel a 
Kossuth Lajos utca és a Temesvári 
sugárút Kossuth Lajos utcától a Gál 
Sándor térig terjedő szakaszának 
felújítása kimarad a város mobilitá-
si terve részeként tervezett átépítés-

ből. Időközben az is kiderült, ennél 
még több a változás.

Újra kell gondolni

Kérdésünkre Bors Béla alpolgár-
mester azt mondta, korábban meg-
lepetten értesült arról, hogy a tér 
felújításának terve 8,3 millió lej ér-
tékű munkálatot tartalmaz, amely a 
terület méretét tekintve túlzottnak 
tűnik. Ezért úgy döntöttek, hogy a 
beruházást két szakaszra bontják. 
Az első lépés a város szégyeneként 
is emlegetett kavicsozott körparkoló 

korszerűsítése lesz, amelynek kö-
zelében egy teljesen automatizált, 
higiénikus közvécét is kialakíta-
nak, mivel utóbbiból hiány van a 
városban. Ezekre a munkálatokra 
most készítik elő a közbeszerzési 
eljárás kiírását – tudtuk meg. A tér 
felújításának második szakaszát je-
lenti majd a játszóteret, Gál Sándor 
honvédtábornok mellszobrát, illet-
ve a meglévő borvízforrás beüze-
meléséhez szükséges forrásházat is 
magában foglaló parkosított övezet 

átalakítása. Az elöljáró szerint az 
erre szánt költségeket mérsékelni 
kell a terv újragondolásával. A ko-
rábban elkészült megvalósíthatósá-
gi tanulmány szerint a kavicsozott, 
rendszeresen kigödrösödő parkoló 
kör alakja téglalapra változik, asz-
faltburkolatot kap, és 58 autó szá-
mára biztosít helyet. A jelenleg dísz-
kaviccsal borított sétányok helyett 
andezitlap, kockakő, beton, illetve 
gyephézagos térburkolatú járófe-
lületeket alakítanak ki, Gál Sándor 
honvédtábornok mellszobra köré 
pedig rendezvényteret terveztek.

A Gál Sándor tér felújítására 
évek óta készülnek. 
Változások előtt

▴  FOTÓ: VERES NÁNDOR

SIMON VIRÁG

Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán már a tavalyi hely-

hatósági kampányban is hangoztatta, 
hogy zöldebbé, emberközelibbé szeret-
né alakítani a várost, de különösen a 

belvárost, és több helyen sétá-
lóövezeteket, utcákat fognak 
kialakítani. Első lépésként a 
városlakók véleményét kérték 
ki a Bolyai és a George Enescu 
utca lezárásáról, s ezt a két 
utcát, de a város főterét hétvé-

gére lezárták, kitiltva az autós 
forgalmat. Következő lépésként egy pá-
lyázatot hirdettek meg, amely a két utca 
és az Enescu utca elején lévő, a Kultúr-
palota előtti tér átalakításáról szól.

Elképzelések, elvárások

A most közzétett pályázat szerint a 
Bolyai utcát a főtértől a Bolyai térig 
délutánonként és hétvégenként zár-
nák le és alakítanák gyalogosövezet-
té. A Kultúrpalota és a volt városháza, 
jelenlegi prefektusi hivatal és megyei 
tanács épülete közötti Enescu utcát 
teljesen elzárnák, a Kultúrpalota előt-
ti térrel együtt. Itt azt szeretnék, ha a 
tér és az utca alkalmassá válna kultu-
rális események rendezésére, lehet-
ne itt könyvbemutatót, de alternatív 
kiállítást is tartani, előadóművészek 
szórakoztathatnák, gondolkoztathat-
nák el a közönséget. A városvezetés 
elképzelése szerint a téren és az Enes-
cu utcában teljesen felszámolnák a 
parkolási lehetőséget, és egységként 
kezelnék a teret és az utcát.

Szeptember elseje a határidő

A napokban meghirdetett ötletbörzére 
egyénileg és csoportosan lehet jelent-
kezni, kitétel, hogy építész, táj építész, 
urbanisztikai végzettséggel rendelke-
ző szakember is legyen a csoportban.  
A jelentkezőktől azt várják, hogy az 
utcák és a tér adottságait fi gyelem-
be véve megoldásokat kínáljanak 
sétálóövezetek kialakítására, meg-
valósítására. A pályázónak rajzokat, 
terveket kell beküldenie, de meg kell 
jelölnie a megvalósításhoz szükséges 
összeget és az esetleges határidőket is, 
amelyeken belül elkészülhet a terv. A 
kiírás feltételeiről a városháza honlap-

ján (www.tirgumures.ro) lehet többet 
megtudni. A zsűri értékelése nyomán 
három díjat fognak kiosztani, az első 
10 ezer, a második 5 ezer, a harmadik 
pedig 3 ezer eurós.

Marosvásárhelyen korábban is 
volt egy nagylélegzetű pályázat a fő-
tér átalakításáról, részben autómen-

tesítéséről. A pályázatot és az első 
díjat a sapientiás tájépítész diákok-
ból és tanárokból álló csapat nyerte 
meg. Az már biztos, hogy azt a tervet 
és elképzelést a jelenlegi városveze-
tés nem fogja megvalósítani, de szó 
volt arról, hogy ötleteket átemelnek 
majd belőle.

Tízezer eurós jutalmat kaphat a legjobb terv elkészítője
• Építész, tájépítész, városrendezésre szakosodott szakemberek vagy csoportok jelent-
kezését várja a marosvásárhelyi városháza a most meghirdetett  ötletbörzéjére, melynek 
témája a Bolyai utca és az Enescu utca, illetve az előtte lévő tér sétálóövezetté alakítása. 
A legjobb pályamunkát 10 ezer euróval jutalmazzák, és előreláthatóan meg is valósítják.

Az Enescu utcát végleg lezárnák az autós forgalom előtt

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Udvarhelyszéki 
megyei utak javítása
Közleményben jelezte a 
megyei önkormányzat 
sajtóirodája, hogy aláírták 
az udvarhelyszéki megyei 
besorolású utak javításáról 
szóló idei szerződést kedden 
Székelyudvarhelyen. A megál-

lapodás egy kétéves keret-
szerződés része, két év alatt 

pedig 13,5 millió lejből végzik 
el a gödrök betömését, egyes 
szakaszokon pedig egybefüg-

gő aszfaltréteg leterítését. 

Az idei évre szánt összeg 1,2 
millió lej, amely a kátyúzás 
mellett a szükséges helyeken 
az út alapozásának megerősí-
tését is magában foglalja. Az 
udvarhelyszéki megyei utak 
javítását a Viaduct Kft. fogja 
elvégezni. Udvarhelyszéken 
a 131-es, 133-as, 134B, 134C, 
137-es, 137A, 137C, 138-as és 

138B jelzésű megyei utakat 
javítják fel. A munkálatokat a 
Szejkefürdő és Székelyszent-
tamás közötti, 134B jelzésű 
útszakaszon kezdik el: céljuk 
megerősíteni az utat a meg-
növekedett forgalom miatt, 
ugyanis ide irányították át a 
teherforgalmat a Tibód határá-
ban bekövetkezett útleszaka-
dás kijavításának idejére. Ezt 
követően a forgalmasabb tran-
zitútvonalakon folytatják a 
munkát: a 137-es megyei úton 
Székelyudvarhely és Székely-
keresztúr között, valamint a 
138-as úton a Libán-tető felé. 
Székelykeresztúr térségében a 
134A jelzésű úton lesz javítás, 

illetve Etéd és Firtosmartonos 
között a 135-ösön. Dolgozni 
fognak még a 136A jelzésű 
útszakasz Etéd és Kőrispatak 
közötti szakaszán, valamint 
a Gagyot Etéddel összekötő 
136B jelzésű úton is. 

• RÖVIDEN 

Új parkoló és közvécé lesz
Két részre osztották a felújítást, lefaragnak a költségekből




