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• Tanulmányozható 
és véleményezhető a 
marosvásárhelyi vá-
rosháza honlapján az 
a határozattervezet, 
melynek alapján been-
gednék a városba az 
elektromos hajtányok 
kölcsönzésével foglal-
kozó Lime szolgálta-
tást. Hasonló rendszer 
működik már Kolozs-
váron és Brassóban is, 
felemás sikerrel.

SIMON VIRÁG

A tervezet szerint a Lime cég 
város szerte 350 elektromos 
hajtányt tesz elérhetővé, 

amelyeket az e célra kialakított 
helyekről lehet elvenni, illetve 
oda leadni. A rollerparkolókat 
járdákon alakítják ki, és ezért a 
működtető cég bért fog fizetni a 
városnak, ennek mértékéről a he-
lyi tanács dönt majd. A szerződés 
értelmében a város hozzájárulása 
a közterület biztosítása, más fele-
lőssége nincs. A cég kötelezi ma-
gát, hogy összesítést végez arról, 
melyik órában hányan használ-
ták az elektromos hajtányokat, 
milyen útvonalakon és mekkora 
igény volt rájuk. Ezt a jelentést 
leadja a városházának a féléves 
szerződés végén. A szerződést 
ideiglenesen, év végéig kötné meg 

a városvezetés a szolgáltatást mű-
ködtető céggel.

Korlátozások is vannak

A kidolgozott és az önkormányzati 
képviselők elé kerülő szabályzat 

értelmében a hajtányokat 25 ki-
lométeres óránkénti sebességre 
korlátozzák, vagyis ennél gyor-
sabban nem lehet közlekedni ve-
lük. A közlekedési eszközöket 14 
évnél idősebbek használhatják, és 
ha nem töltötték be 16. életévüket, 
akkor kötelesek sisakot is viselni 

rollerezés közben. Az elektromos 
hajtányokat a kerékpárutakon és 
az úttesten lehet használni, nem 
a járdán. Csoportos rollerezés ese-
tén egymást követve kell haladja-
nak a személyek, nem mehetnek 
ketten egymás mellett, hogy ne 
akadályozzák a gépkocsi- vagy 

kerékpáros forgalmat. Elektromos 
hajtánnyal nem lehet behajtani 
olyan útszakaszokra, ahonnan ki 
vannak tiltva a kerékpárosok is. 
Minden esetben csak egy személy 
közlekedhet a rolleren, és az átjá-
rókon csak a hajtányról leszállva 
mehetnek át annak használói, a 
többi gyalogossal együtt. 

Más város tapasztalata

Kolozsváron 2020 nyarán jelentek 
meg az első bérelhető elektromos 
hajtányok, és nem mindenki fogad-
ta kitörő örömmel őket. Sokan azt 
nehezményezték, hogy kiépített ke-
rékpárutak hiányában a gépkocsik 
mellett közlekedtek a hajtányosok, 
de nem mindig tartják be a közle-
kedési szabályokat. Mások 
amiatt panaszolták be a 
szolgáltatást biztosító céget 
a városházán, hogy az általa 
bérbe adott elektromos rol-
lereket szanaszét hagyják a 
városban. Az történt ugyan-
is, hogy a mobilalkalmazás 
segítségével kibérelhető hajtányo-
kat nem vitték vissza az állomá-
sokhoz, hanem amikor elértek az 
úti céljukhoz, akkor nekidöntötték 
a falnak, a járdán, zöldövezeten 
hagyták. Ennek megakadályozása 
érdekében a kolozsvári városhá-
za kidolgozott egy szabályzatot, 
amelyben kötelezi a céget, hogy 90 
percen belül szedje össze a szana-
szét hagyott rollereket, ellenkező 
esetben pénzbírságra számíthat. 
A vásárhelyi, elektromos rollerek 
bérlését szabályozó határozatterve-
zetet a tanács júliusi soros ülésén 
fogadják el, addig is tanulmányoz-
ható a városháza honlapján (www.
tirgumures.ro). 

A hajtánnyal közlekedőknek is 
be kell tartaniuk a közlekedési 
szabályokat

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

KOVÁCS ATTILA

A z épület berendezése az utolsó 
lépés ahhoz, hogy elkészül-

jön az európai uniós támogatás-
sal végzett felújítás. Réti 

Zsófia csíkszentgyörgyi 
polgármester szerint az 
elfogadott tervek szerint 
történik a ház berendezé-
se, amely kézműves csem-

pét kap és hagyományos 
jellegű bútorzatot. A hat helyiség-
ben népviseleteket is meg lehet te-

kinteni, illetve más hagyományos 
berendezési tárgyakat, mivel falu-
múzeumként szeretnék működtet-
ni és programokat szervezni, hogy 
az ősök értékeit át tudják adni a fia-
taloknak – vázolta a községvezető. 
Kérdésünkre azt is elmondta, leg-
később októberben tervezik a nyi-
tást. „Mivel nincs külön személy-
zet erre, állandó nyitvatartásra 
nem gondoltunk egyelőre, viszont 
előzetes bejelentkezés alapján lá-
togatható lesz, és mivel programo-
kat szervezünk, a vakációk idején 
állandó nyitvatartást szeretnénk” 
– ismertette a terveket.

Átépített, elköltöztetett épület

Viszontagságos története van az 
egykori honvédtábornok 1800-as 
évek elején épült szülői házának, 
amely az 1990-es évek elején még 
eredeti helyén állt. A műemlék 
épületet először az Alcsíki Kis-
térségi Társulás igyekezett meg-
menteni az enyészettől: 2002-ben 
megvásárolták, és átköltöztették a 
polgármesteri hivatal melletti te-
lekre. A költséges restaurálás csak 
részben készült el a következő 
években, új alapot kapott, új bo-
ronafalak és tetőszerkezet készült 
– a régi, bontott épület anyagának 
csak egy részét lehetett hasznosí-
tani. Mivel pénzhiány miatt nem 
tudták folytatni a helyreállítást, 
az önkormányzatnak adták át a 
házat, amely az Európai Uniótól 
2017-ben 1,1 millió euró értékű 
pályázati támogatásban részesült. 
Ezután kezdődhetett el a helyreál-

lítás újratervezése, ez újabb bon-
tással és a pince helyreállításával 

járt, az építkezés tavaly fejeződött 
be. A berendezés megvásárlásá-
hoz újabb közbeszerzési eljárá-
sokra volt szükség – ezeket idén 
folytatták le.

Ősszel megnyitják Gál Sándor honvédtábornok emlékházát
• Több éve tartó felújítás után legkésőbb októberben 
megnyitják Csíkszentgyörgyön az érdeklődők előtt Gál 
Sándor ’48-as honvédtábornok emlékházzá átépített 
szülői házát. Falumúzeumként fog működni, népvise-
letekkel, hagyományos berendezéssel ellátva, ahol 
számos programot tervez az önkormányzat.

Az átalakított emlékházban 
rendszeres programokat is 
tartanak majd

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Gurulhatnak az elektromos rollerek
A kölcsönözhető hajtányok használatáról dönt a marosvásárhelyi önkormányzat




