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• Marosvásárhely 
diákjainak több mint 
fele személygépkocsi-
val jut el iskolába, a 
tanulók 39 százalékát 
pedig a környező tele-
pülésekről hozzák be 
reggelente a szülők. 
Óriási közlekedési 
torlódásokat okozva 
számos utcában, néha 
még a gyalog iskolába 
igyekvők biztonságát is 
veszélyeztetve ezáltal. 

H A J N A L  C S I L L A

Mobilitási tanulmányt ké-
szített a Marosszéki Közös-
ségi Alapítvány Marosvá-

sárhely Polgármesteri Hivatalával 
együttműködve, amelynek az volt 
a célja, hogy megismerjék a ma-
rosvásárhelyi diákok közlekedési 

szokásait, és így olyan megol-
dásokat tudjanak alkalmaz-
ni, amelyekkel csökkenteni 
lehet a városban az autós 
forgalmat. A kérdőívet 27 is-
kolából 3659 személy (diák 
vagy szülő) töltötte ki, ami 

a város összes diákjának és 
óvodásának 17 százalékát jelenti. A 
kérdőív eredményeiből leszűrt sta-
tisztikai információkat és megoldá-
si javaslatokat tegnap mutatták be 
a sajtónak a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány képviselői, Gál Sándor 
és Heim László.

„Kiss and Ride” zónák

Az összesített adatok azt mutatják, 
hogy a válaszadók 39 százaléka a 
szomszédos településekről érkezik 
Marosvásárhely iskoláiba, és a leg-
több diák főként a tömegközlekedést 
használná közlekedési eszközként. A 
valóság azonban az, hogy bár a diá-
kok ingyen vehetik igénybe a közszá-
lítást, csak 15,5 százalékuk választja 
ezt az utazási módot. Még két száza-
lékuk sem közlekedik biciklivel, és 
32,5 százalékuk megy gyalog isko-
lába. Viszont 47,5 százalékuk szülei 
autójával vagy saját személygépko-
csijával ér el iskolába, és 2,6 százalé-
kuk taxival vagy közös autóval jut el 
a tanintézetekhez – derül ki a kérdő-

ívből. Arra a kérdésre azonban, hogy 
amennyiben gyerekének iskolája ré-
sze lenne az iskolabusz-hálózatnak, 
milyen gyakran használná a gyerek 
ezt a közlekedési módot, a válasz-
adók 58,5 százaléka azt válaszolta, 
hogy naponta igénybe venné a szol-
gáltatást. A környező településekről 
és a város lakónegyedeiből érkezők 
arányát bemutató összehasonlító 
táblázatból kiderül, legtöbben a 
Serafi m Duicu Általános Iskolába 
járnak be a környező településekről, 
de sokan járnak más településről a 
Friedrich Schieller iskolába, a Re-
formátus Kollégiumba, a Gheorghe 
Șincai iskolába, az Európa Általános 
Iskolába vagy a Bernády György is-
kolába. A legtöbb válaszadó a Tudor 

negyedet nevezte meg arra a kérdés-
re, hogy melyik lenne az a lakótelep, 
ahonnan gyereke igénybe venné az 
iskolabuszt a reggeli iskolakezdés-
kor. Továbbá Marosszentgyörgyöt 
jelölte be olyan településként, ahon-
nan szintén igénybe vennék az isko-
labuszt, ha lenne. Meglepő módon a 
válaszadók 92 százaléka egyetértett 
azzal, hogy az iskolák környékén 
Kiss and Ride zónákat – olyan speci-
ális helyek, ahol a szülők kitehetik és 
felvehetik a gyerekeiket, de nem par-
kolhatnak hosszabb ideig – hozzon 
létre a polgármesteri hivatal – rész-
letezte Gál Sándor. Ugyancsak sokan 
egyetértettek az úgynevezett „Iskola 

utcák” létrehozásával, amelynek 
célja a gyalogosok biztonságának 
növelése és a gépkocsik által oko-
zott szennyezés csökkentése a gép-
kocsiforgalom ideiglenes (7.40–8.10 
óra között) korlátozásával azokban 
az utcákban, ahol tanintézmények 
találhatók. A válaszadók közül 2136-
an teljes mértékben egyetértenek 
a hasonló jellegű utcák bevezeté-
sével, nyilván ott, ahol lehetséges, 
mert például a Művészeti Iskolánál 
ezt nem biztos, hogy meg lehetne 
valósítani – részletezte Gál Sándor. 
Továbbá ha az infrastruktúra lehe-
tővé tenné, a szülők 41 százaléka a 
tömegközlekedést venné igénybe, 19 
százalékuk a biciklis közlekedést, 23 
százalékuk gyalog menne, és csak 14 
százalékuk vinné autóval gyerekét.

Speciális buszsávok 

A statisztikából az is kiderül, hogy 
a Sepsiszentgyörgyön működő Láb-
busz program marosvásárhelyi be-
vezetésével kapcsolatban a szülők 
34 százaléka jelezte rá igényét, 34 
százalékuk nemmel válaszolt erre, és 
32 százalékuk nem tudott erre felelni. 
Az említett Lábbusz program felnőtt 
önkéntesek segítségével valósulna 
meg, célja pedig az elemi osztályos 
diákok gyalogos közlekedése az isko-
lába. A felmérés eredményei alapján 
a Marosszéki Közösségi Alapítvány 
képviselői két sürgős intézkedést tar-
tanak a legfontosabbnak, amelyek 
jelentősen javítanák a metropolisz-
övezet utazási feltételeit. Az egyik 
a speciálisan kialakított buszsávok 
a négy forgalmi sávval rendelkező 
utakon, illetve a városi tömegközle-
kedési vonalak meghosszabbítása a 
metropoliszövezetben lévő települé-
sekig – vonták le a következtetést az 
alapítvány képviselői.

A marosvásárhelyi tanintézetek 
diákjainak több mint felét 
autóval viszik iskolába, 
óvodába reggelente
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S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Egy hónapja késik országszerte a 
lejárt érvényességű személyazo-

nossági igazolványok cseréje, miután 
hiány alakult ki abból a műanyag 
alapanyagból, amelyre a személyit 
nyomtatják. Az alapanyaghiány mi-
att a korábbi 10 napos időszak 30 nap-
ra nőtt a múlt hónapban. A probléma 
nemhogy nem oldódott meg azóta, de 
még azt sem tudni, hogy erre mikor 
kerülhet sor. Mint arról Zörgő Noémi, 
a székelyudvarhelyi városháza szóvi-

vője érdeklődésünkre tájékoztatott, 
az igazolványcserék elhúzódásának 
kiküszöbölését illetően nem kaptak 
még központi tájékoztatást. A lejá-
rati idő ellenére a személyazonossá-
gi igazolványok ugyan érvényesek 
maradnak – a törvény értelmében a 
vészhelyzeti időszak vége után még 
három hónapig –, el sem veszik a 
kártyákat a csere kérelmezésekor, így 
továbbra is lehet használni azokat, 
de csak belföldön. A csere elhúzó-
dása így főként azoknak okoz bosz-
szúságot, akik külföldi nyaralásra 
készülnek, netán elő is fi zettek már 
arra, vagy megvették a repjegyet, és 

nem tudják elhalasztani az utazást. 
„Azoknak okoz gondot ez, akik kül-
földre szeretnének menni. Emiatt 
sokan inkább útlevelet csináltatnak, 
mert azt lehet lejárt érvényességű 
személyivel, és az viszont hamar el-
készül. Ez egy megoldás, csak sajnos 
több pénzbe kerül” – közölte 
a városháza szóvivője. 

Egyébként ez idén már 
a második alkalom, hogy 
a műanyag alapanyag hi-
ánya miatt megcsúszik a 
személyazonossági iga-
zolványok cseréje – az év 
elején már volt egy hasonló 
időszak. Azok, akiknek idén jár le a 
személyazonossági igazolványuk és 
megelőznék a csere esetleges újabb 
késésének kellemetlen következmé-
nyeit, jó, ha tudják, hogy már 180 
nappal az érvényesség lejárta előtt 
lehet kérelmezni az új személyazo-
nossági kártya kiállítását.

Személyi helyett sokan útlevelet csináltatnak
• Egy hónap eltelte után sem rendeződött a személy-
azonossági igazolványok cseréjének késését okozó 
országos probléma. Akinek a lefoglalt külföldi nyaralás 
miatt van szüksége az új igazolványra, inkább útlevelet 
csináltat. Ez azonban költségesebb megoldás.

Hűvös vízpermettel a hőség ellen

Kültéri párakapuk hoznak enyhülést a forróság idején a székelyudvarhe-
lyieknek. Négy párakaput helyeztek ki Székelyudvarhelyen a gyalogosok 
hőérzetének javításáért – tudtuk meg Zörgő Noémitől, a polgármesteri hi-
vatal szóvivőjétől. Az elsőt, a főtéren lévő berendezést korábban felállítot-
ták, más helyszíneken a folyamatos víz- és villanyellátás biztosítására kel-
lett előbb megoldásokat találni. Mostanra ez is megtörtént, és már három 
további ponton is lehet hűsülni: a Dávid Ferenc téren, a Márton Áron téren, 
valamint a II. Rákóczi Ferenc és az 1918. decemer 1. utcák találkozásánál 
lévő Román Viktor-szobornál felszerelt párakapunál. A berendezéseket a 
város az éves katasztrófavédelmi alapból vásárolta, az állványzatokat az 
önkormányzat alkalmazottai készítették. A négy párakapu összesen 18oo 
lejbe került – mondta a sajtószóvivő. (Kudelász Nóbel)

▴  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

Autóval iskolába és óvodába
Bemutatták a diákok közlekedésére vonatkozó mobilitási tanulmányokat




