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• A városok központ-
jának túlzsúfolt reggeli 
autós forgalma elvileg 
csökkenthető lenne, 
ha az iskolák más-más 
időpontban kezde-
nék a tanórákat. Szé-
kelyudvarhelyen már 
tanácskoztak erről, 
Csíkszeredában még 
nem tartanak itt, bár 
vannak elképzelések 
a tehermentesítésre, 
Marosvásárhelyen 
pedig iskolabuszokat 
indítanának.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L ,  
SIMON VIRÁG

A tanórák kezdési időpontjának 
módosítása jelenthet meg-
oldást – mondta lapunknak 

Székely Gyula, a székelyudvarhelyi 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum 
igazgatója. Az általa vezetett isko-
lának azonban nem felelne meg a 

nyolc órainál korábbi kezdés. 
Hasonló az álláspontja Lacz-
kó Györgynek, a Tamási Áron 
Gimnázium igazgatójának 
is, aki elmondta: az általa 
vezetett tanintézménynek az 
volna a legjobb, ha a Benedek 
Elek Pedagógiai Líceummal 
közös program szerint reggel, 

a megszokott időpontban indí-
tanák a tan órákat, ugyanis „vannak 
átfedések, közös tanárok”. A legna-
gyobb torlódás az elemi osztályok 
tanórakezdése idején és az iskolai 
nap végén, vagyis „reggel nyolckor 
és egy órakor van, ilyenkor akkora 
a tömeg a Patkóban, hogy tényleg 
meg se lehet mozdulni” – mondta 
Laczkó György. A megbeszélésen 

javaslatként elhangzott, hogy mivel 
a Tamási Áron Gimnáziumnak és a 
Benedek Elek Pedagógiai Líceum-
nak egy-egy, a Baczkamadarasi Kis 
Gergely Református Kollégiumnak 
pedig két elemi osztálya van évfolya-
monként, az utóbbi iskolának kellene 
módosítania az órarendjét. Ráadásul 
a Tamási Áron Gimnáziumban tizen-
két olyan osztály van, amely egyes 
napokon reggel hétkor kezd, ezt fél 
órával korábbra hozni túl korai volna, 
másrészt pedig vannak tanárok, akik 
mind az elemi, mind az általános osz-
tályokban, valamint a középiskolai 
tagozatokon is oktatnak. Későbbre 

tolni pedig azért nem volna jó, mert 
egyes évfolyamok esetében ez azt 
eredményezné, hogy délután fél öt 
körül végeznének, ami pedig már túl 
késői időpont, főleg az ingázó diákok 
számára – tette hozzá Laczkó György. 
„Egyelőre csak tapasztalatcsere volt, 
döntés nem született”, mondta Tőkés 
Zsolt, a Baczkamadarasi Kis Gergely 
Református Kollégium igazgatója a 
három iskolavezető találkozójáról és 
az ott felvetett módosítási lehetőség-
ről. Tőkés Zsolt továbbá elmondta: 

csütörtökön vitatja meg a Kollégium 
vezetőtanácsa, hogy a gyakorlatban 
működhet-e a tanórák fél órával ko-
rábbi kezdése, és amennyiben úgy 
dönt a vezetőtanács, hogy igen, minél 
hamarabb bevezetnék az új rendszert. 
Ez azonban nem lehet kizárólag intéz-
ményi döntés, hiszen a szülők konzul-
tációja nélkül nem lenne helyes ilyen 
változtatást bevezetni – tette hozzá 
Tőkés Zsolt.

A rendőrök javasolták

Nemcsak a három iskola forgalma, 
hanem a központ infrastruktúrája 

is okozza a reggeli és délutáni torló-
dásokat, hiszen szinte mindegyik 
utca a központba torkollik – mond-
ta László Szabolcs, a Székelyud-
varhelyi Helyi Rendőrség vezetője. 
Különösen a 7.40–8, valamint a 
15.40–16.10 óra közötti időszakok 
kritikusak, ilyenkor a helyi rendőr-
ség igyekszik segíteni a forgalmat. 
Szintén az ő felvetésük volt, hogy a 
három iskola közös megegyezéssel 
módosítsa tanrendjét, és örven-
denek, hogy tárgyalás szintjén ez 
szóba is került. „Jó néven vesszük, 

hogy egyáltalán elgondolkodnak 
ezen, és megpróbálják, hátha még 
sikerülni is fog” – tette hozzá Lász-
ló Szabolcs.

Csíkszeredában is keresik 
a megoldást

A megyeszékhely központjában 
négy iskola is működik, ami nagy-
ban hozzájárul ahhoz, hogy a nyá-
ri időszakhoz képest jelentősen 
megnövekedik a forgalom már a 
kora reggeli órákban, majd később 
a délutáni órákban is. Ezzel egy 
időben torlódás észlelhető ezekben 

az időpontokban a város bejára-
tainál is – számolt be a helyzetről 
Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgár-
mestere kérdésünkre adott írásos 
válaszában. A forgalom tehermen-
tesítésére vannak elképzelések, ám 
„a 2020–2021 tanévkezdésre még 
nem kristályosodott ki az erre vo-
natkozó tervünk. Egy összetett és 
nagyobb projekt keretein belül sze-
retnénk erre a problémára is meg-
oldást találni, amely nemcsak az 
autós csúcsforgalom mérséklését 
foglalja magában, hanem az átgon-

dolt tömegközlekedést, valamint 
az iskolahálózat újraszervezését is. 
Ennek fényében egy helyzetfelmé-
rő kutatást indítottunk el, amely-
ben egyebek közt arra vagyunk 
kíváncsiak, hogy melyik iskolákba 
honnan járnak a diákok, valamint 
milyen távolságokat kell naponta 
megtenniük” – áll az alpolgármes-
ter válaszában.

Iskolabuszokat indítanának 
Marosvásárhelyen

Marosvásárhelyen a reggeli tor-
lódások elkerülése érdekében is-
kolabuszok bevezetését tervezik. 
Mint a marosvásárhelyi városháza 
kommunikációs szakembere, Soós 
Eszter a Székelyhonnak elmond-
ta, egyeztetések zajlanak a város 
tulajdonában lévő közszállítási 
cég vezetőivel, hogy miként lehet 
megoldani a diákok szállítását. 
De a közterület-rendezési igazga-
tóság is dolgozik az ügyön, hiszen 
nekik kellene kijelölniük azokat a 
helyeket, ahol megállhatnának a 
diákokat szállító járművek. Előre-
láthatólag az iskolakezdésig kör-
vonalazódni fog az iskolabuszok 
bevezetésének módja és minden, 
amit erről tudni kell. A Marosszéki 
Közösségi Alapítvány által végzett 
felmérések szerint a diákok csak-
nem felét autóval viszik iskolába, 
különösen a központi oktatási in-
tézményekbe. Emiatt is a városi 
közúti forgalom 7.30-8.30 óra között 
nagyon leterhelődik, különösen az 
iskolák könyékén szinte lehetetlen 
közlekedni, megállni, és sok a sza-
bálytalankodó gépkocsivezető is. A 
szakértők szerint az iskolabuszok 
bevezetése enyhítene a problémán, 
az általuk végzett felmérés kérdése-
ire válaszoló szülők több mint fele 
jelezte, hogy nagyobb gyermekét 
elengedné iskolabusszal. Az ele-
misek szülei csak akkor engednék 
ezt meg, ha a jármű egészen közel 
az iskolához, szinte a kapuig vin-
né a gyermekeket. A módosított is-
kolakezdés kérdése Marosvásárhe-
lyen egyelőre nem merült fel.

Meg kellene előzni a torlódásokat
A reggeli tumultus csökkentésére különböző elképzelések léteznek

Tanítási napokon reggel 
és kora délután gyakran nagy 
torlódások alakulnak ki több 
utcában
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Augusztus 19-én iktatott kere-
settel indult az a per, amelyet a 

Székelyudvarhely központjába szánt 
okos parkolórendszer mű-
szaki hiányosságai miatt 
kezdeményezett a kivitele-
ző cég ellen Székelyudvar-
hely önkormányzata. A 88 
ezer lejes beruházás 2020 
tavaszától könnyítené a vá-

rosközpontban a parkolást, 
de különböző technikai problémák 

miatt azóta sem került állandó hasz-
nálatba. Elindítása után ugyanis sok 
szenzor gyorsan tönkrement, és a 
panel sem helyesen mutatta az üres 
parkolóhelyek számát, sorolta Zörgő 
Noémi, a polgármesteri hivatal sajtó-
szóvivője. Közölte: „bár szóbeli ígére-
tet kaptunk arra vonatkozóan, hogy 
az észlelt hiányosságokat (hibás 
szenzorok és a hibásan működő pa-
nel cseréje) javítani fogják, ezek nem 
történtek meg”. Legutóbb múlt héten 

kérték a szakcéget, hogy átiratban 
küldje el ezt a szándékot, amivel azt 
tudták volna elérni, hogy halasztást 
kérjenek, amennyiben időközben 
megtörténik a hibás elemek cseréje. 
Ez egyelőre nem történt meg – mond-
ta a sajtóreferens.

Október végéig meglesz

Az ügy kapcsán felkerestük a kivite-
lező UponSmart cég vezetőjét, Geréb 

Róbertet. Elmondása szerint eddig va-
lóban csak szóbeli ígéretet adtak, de 
a hivatalos átiratot szeptember 8-án, 
szerdán elküldték a helyi önkormány-
zatnak. „Partnereinkkel volt néhány 
rendeznivaló, de ezen túl vagyunk, 
úgyhogy a perben lévő kéréseket tud-
juk teljesíteni” – fogalmazott a cégve-
zető. Hozzátette, október végéig „pon-
tot szeretnénk tenni a dolog végére”.

Kudelász Nóbel

Bíróságra került az okos parkolórendszer ügye
• Július végén írtunk legutóbb a székelyudvarhelyi okosparkolók ügyéről, a városve-
zetés akkor még igyekezett peren kívül megegyezni a kivitelezővel a műszaki hiá-
nyosságok javításáról. Ez azonban nem sikerült, így az önkormányzat pert indított.

Van esély rá, hogy mégis beüzemeljék 
az okos parkolórendszert a városközpontban
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