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Utcai kerekasztal-beszélgetés
Tömegközlekedés, döglött nyúl, gépjárművek kitiltása a belvárosból
• Soós Zoltán ma-
rosvásárhelyi polgár-
mester, Orbán János 
művészettörténész 
és Klaus Birthler 
építészmérnök volt 
a meghívottja annak 
az interaktív beszél-
getésnek, amelyet az 
egyik marosvásárhelyi 
kávézó szervezett a 
Kultúrpalota mellett, 
az egykori Nyugdíjpa-
lota előtt.

A N T A L  E R I K A

U rban talks a neve annak 
a most indult beszélge-
téssorozatnak, amelynek 

ötletgazdája Ovidiu Mărginean, 
aki a marosvásárhelyieket érdeklő 
témákról, a megoldásra váró kér-
désekről, a Marosvásárhelyt érintő 
problémákról kérdezte a meghívot-
takat, illetve szólította fel a közön-
ség tagjait, osszák meg, mi az, ami-
vel elégedetlenek, vagy ami tetszik 
nekik, amiért érdemes itt maradni 
vagy visszatérni ide.

Vigyázni értékeinkre

Soós Zoltán bemutatkozáskor rö-
viden elmondta: amit a választási 
kampányában megfogalmazott, 

azt szeretné most megvalósítani az 
élhetőbb Vásárhelyért és a vásárhe-
lyiekért. Kitért arra is, hogy a közép-
kori vagy barokk, szecessziós utca-
képre úgy kell vigyázni, hogy az 
épületek előtt elhaladó járda vagy 
útszakasz is illeszkedjen a képbe, 
ne műkő meg „piskóta” rombolja a 
látványt. A kerékpársávok kialakí-
tásáról szólva a polgármester kifej-
tette, reméli, hogy jövőre a Szabad-
ság utcai elkészül, bár az nagyon 
sok járműtulajdonosnak nem fog 
tetszeni, hiszen akkor nem parkol-
hatnak az utcán, be kell vinniük 
autóikat az udvarra. Nem lehet min-

denhol kerékpársávot létrehozni 
– hívta fel ugyanakkor a fi gyelmet 
az elöljáró –, vannak olyan részei, 
utcái a városnak, ahol vegyes meg-
oldásra kell törekedni: gépjármű- és 
bicikliforgalom, vagy a kiszélesített 
járdákon a gyalogosokkal kell osz-
tozniuk a kétkerekűeknek.

Autómentes belvárost?

Orbán János, a Maros Megyei Mú-
zeum munkatársa művészettörté-
nészként nagyszerű ötletnek tart-
ja, hogy a belvárost, annak egyes 
utcáit átadják a gyalogosoknak és 

kitiltják onnan a gépjárműforgal-
mat. Klaus Birthler műemlék- és 
városvédő építész felidézte azt a 
2009-es kezdeményezését, ami-
kor parkolójegyet vett a belváros-
ban, de nem autóval állt be oda, 
hanem gyepszőnyeget tett és arra 
egy széket. Az autósok haragudtak 
rá, amiért foglalta a parkolóban 
a helyet, annak ellenére, hogy 
ugyanúgy fi zetett érte, mint más. 
A belváros gyalogossá tétele már 
most, ötletként sok reakciót kivált 
az autós társadalomból, pedig ha 

nyugatra tekintünk, azt láthatjuk, 
hogy mindenhol megoldották: a 
városok történelmi részeit sikerült 
járműmentesíteni. Ha Marosvásár-
helyen is megoldják, hogy a főté-
ren, a főtéri utcákban csak gyalog 
lehessen járni, akkor az a kis üzle-
teknek, kávézóknak, a turizmus-
nak kedvez, élhetőbbé, vonzóbbá 
téve a várost. Soós Zoltán craiovai, 
pitești-i példákat is felhozott a 
gyalogosövezetekre, illetve kitért 
a mélygarázsok terveire is, amivel 
tehermentesítenék a főteret: a volt 
Park szálló előtti parkoló alatt egy 
200 férőhelyes, a Színház mögött 
pedig egy 400 férőhelyes mélyga-
rázs épülne.

Az elgázolt nyúl esete

A tömegközlekedés, a tisztaság, a 
sportolási lehetőségek, a zöldöveze-
tek is felmerültek mint megoldásra 
váró problémák. Az egyik 
hozzászóló elmondta, hogy 
a Dózsa György utcában 
mekkora a gaz, hónapok óta 
senki nem törődik vele, sőt 
egy elgázolt nyulat is látott 
az út szélén, ami még egy hó-
nap múlva is ugyanott feküdt. 
A levegő minőségével kapcsolato-
san elhangzott, Marosvásárhelynek 
két nagy szennyező tényezője van: 
a járműforgalom és az Azomureș. A 
légzőszervi megbetegedések terén 
első az országban a város – hangsú-
lyozta a polgármester. A lehetséges 
megoldásokról is ötleteltek a jelen-
lévők, ám a beszélgetésre szánt két 
óra hamar eltelt. Mint elhangzott, a 
városról szóló beszélgetéssorozat a 
közeljövőben folytatódik.

Kiváló kezdeményezés. 
A városról szóló beszélgetés-
sorozat folytatódik
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Rendhagyó napirendi pont is sze-
repelt a marosvásárhelyi taná-

csosok legutóbbi ülésének napirend-
jén, amely arról szólt, hogy 

egy meg nem nevezett ma-
gánvállalkozó, akinek van 
egy üres telke (és rajta egy 
romház) a volt Sörház (ma 
Sinaia) utcában, felaján-
lotta a városnak, hogy épít 

arra egy sporttermet és bent-
lakást, és azt eladja az önkormány-
zatnak. A telek közvetlenül a maros-
vásárhelyi sportiskola mellett van.

Kérdések merültek fel

Radu Bălaş, a Szabad Emberek Párt-
jának (POL) tanácsosa arra volt kí-
váncsi, hogy miért nem veszi meg 
a város a területet, és miért kell egy 
magánvállalkozó tervét és majda-
ni építkezéseit megvásárolnia. Más 
tanácsos azt mondta, hogy a város-
nak nincs most anyagi lehetősége 
ingatlanbefektetésekre, és a magán-
vállalkozó ajánlata jónak tűnik. El-
hangzott, hogy a magánvállalkozó 
előzetesen jelezte, csak akkor épít 
sportcsarnokot és bentlakást, ha a 
város azt utólag megveszi, ellenkező 
esetben tömbházlakásokat szeretne 
oda építeni. Radu Pescar, a Pro Ro-

mánia tanácsosa, ingatlanvállalkozó 
szerint rendjén van, hogy egy magán-
vállalkozó ajánlatot tesz a városnak 
és felajánlja az együttműködését, s 
nem kellene a városnak elzárkóznia 
ez elől. Végül Radu Bălaş tartózkodá-
sával a városi tanácsosok kineveztek 
egy 5 tagú bizottságot, amely tárgyal-
ni fog a magánvállalkozóval a Sinaia 
utcai ingatlanterv és majdani ingatla-
nok megvásárlásáról.

Szükség lenne az épületekre

A marosvásárhelyi Szász Albert 
Sportiskola igazgatója, Csíki Zsolt 
a Székelyhonnak elmondta, hogy 
az országban működő ilyen jellegű 
oktatási intézmények közül jelenleg 
az ő iskolájuk az egyetlen, amelynek 
nincs bentlakása. Holott nagyon 
sok diák vidéki, sőt más megyéből 
való. Nehézséget jelent a bentlakás 

hiánya, hiszen szanaszét vannak 
elszállásolva a diákok, s megtörté-
nik, hogy a bentlakásokat hétvégére 
bezárják, és ha akkor vannak a kü-
lönböző mérkőzések, a diákoknak 
nincs szállásuk. Csíki Zsolt arról is 
beszámolt, hogy van ugyan az is-
kolának egy modern sportterme, de 
mivel több sportágban is edzéseket 
kell tartaniuk, s mind a délutáni 
órákban, nem ritka, hogy a kézilab-
da- vagy kosárlabdacsapathoz tar-
tozó diákoknak más iskolák sport-
termében kell edzeniük. „Mindkét 
épületre, a bentlakásra és a sport-
csarnokra is nagy szüksége lenne az 
iskolánknak, hogy megfelelő körül-
ményeket tudjunk biztosítani a diá-
koknak és sportolóinknak” – emelte 
ki az iskolaigazgató. 

Magánbefektető pótolná a hiányosságokat
• Újszerű ötlettel állt elő egy magánvállalkozó: bent-
lakást és sporttermet épít saját telkére, ha azt az épít-
kezés után a marosvásárhelyi önkormányzat megveszi 
tőle. A Székelyhon érdeklődésére a marosvásárhelyi 
sportiskola vezetősége megerősítette, nekik nagy szük-
ségük lenne az új épületekre.

A Sinaia utcában lévő elhagyott 
telek közvetlenül a sportiskolával 
szomszédos
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