
Polgármesteri segítségnyújtás. 

Már az első napon sok utasa volt 

a székelyudvarhelyi Lábbusz 

járatainak
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Lábbuszon járhatnak iskolába
Sepsiszentgyörgyi mintára Székelyudvarhelyen is elindult a népszerű program

K U DE L Á S Z NÓB E L

A kisiskolásokat öt székely-
udvarhelyi helyszínen vár-
ták tegnap reggel: 7 óra 

15 perckor: a Lidl-parkolóban, a 
sportcsarnoknál, a Kuvar és II. Rá-
kóczi Ferenc utcák kereszteződé-
sénél, a csereháti buszmegállóban 
és a Tábor-negyedi Horizont üzlet 
előtti téren kialakított lábbusz-
megállókban. Innen 7.30-kor in-
dultak a menetoszlopok. Zörgő 
Noémitől, a Székelyudvarhelyi 

Polgármesteri Hivatal sajtószó-
vivőjétől megtudtuk, hogy 
már az első napon sokan 
jelentkeztek, egy megálló 
sem volt üres, összesen 38 
kisiskolást kísértek gya-

log a tanintézményekbe az 
önkéntesek. A buszsofőrök ezen 
a héten a Városi Művelődési Ház 
alkalmazottai lesznek, őket helyi 
rendőrök segítik, valamint első 
nap csatlakozott a kis csapatokhoz 
a város polgármestere, alpolgár-
mestere, a városmenedzser és a 
jegyző is – közölte a sajtószóvivő.

Legyen kevesebb autó

A tervek szerint egyelőre a fenti 
gyülekezési és indulási időpontok 
maradnak, az önkéntes lábbusz-
vezetők pedig hetente váltják majd 
egymást. Így jövő héten az Udvar-
hely Néptáncműhely tagjai vezetik 

a gyalogos járatokat, de a Hargita 
Business Center is jelezte, hogy 
részt szeretne venni – mondta Zörgő 
Noémi. Hozzátette, az első időszak-
ban a városközpont környéki isko-
lákat foglalják bele a programba, 
hiszen az iskolavárosban sok, egy-

mástól távol eső tanintézmény van, 
így az útvonalak kialakítását és az 
indulási időpontokat az igények 
függvényében idővel tudják majd 
kialakítani. Biztató azonban – tette 
hozzá –, hogy már az első napon 
voltak zetelaki, bögözi lábbuszuta-
sok is. „Ha csak öt autóval kevesebb 
fordult meg ma a központban, már 
jó eredmény” – jelezte a szóvivő, 
utalva a program forgalomcsökken-
tő hatására, hiszen ha sokan dönte-
nének úgy, hogy lábbusszal küldik 
iskolába gyermekeiket, lazulhatna 
a városközpontban és a fő útvona-

lakon reggelente tapasztalható zsú-
foltság.

Fontos tudnivalók

A lábbuszmegállókat a program 
arculati elemeivel ellátott roll-up 
molinó jelzi, a sofőrökön pedig mat-
ricázott láthatósági mellény van. A 
kis utasok névre szóló pontgyűjtő 
füzetet kapnak, amelybe minden já-
rat után kis, talpat ábrázoló matricát 
kapnak. Ezek kigyűjtéséért nyere-
mény jár majd. Ugyanakkor önkén-
tes lábbuszsofőrök jelentkezését vár-

ják: intézmények, civil szervezetek, 
vállalkozások, szülők is csatlakoz-
hatnak, bárki, akinek tetszik a prog-
ram, és ideje is van heti turnusban 
vállalni valamelyik reggeli járat ve-
zetését. A toborzás online történik, 
egy jelentkezési lapot kell kitölteni a 
Városi Művelődési Ház vagy a város-
háza internetes felületein, de a csat-
lakozási szándékot személyesen is 
lehet jelezni az említett intézmények 
valamelyikénél.

RO S TÁ S S Z A B OL C S

Minden lehetséges forgatókönyvet 
elképzelhetőnek tart a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke az álta-
la vezetett kabinet valószínűsíthető 
mai bukása után, azt viszont kizárja, 
hogy alakulata együtt kormányozzon 
a továbbiakban a Mentsétek meg Ro-
mániát Szövetséggel (USR), ha átmegy 
a bizalmatlansági indítvány. A pártel-
nök-kormányfő a PNL végrehajtó bi-
zottságának tegnapi ülését követően 

elmondta, a PNL megvárja, hogy mi 
a szándéka az ellenzéki Szociálde-
mokrata Pártnak (PSD), a Románok 
Egyesüléséért Szövetségnek (AUR) és 
az USR-nek, és ehhez igazítja a lépé-
seit. „Remélem, hogy a PSD-nek, az 
AUR-nak és az USR-nek van egy terve 
is, nem csupán az a szándékuk, hogy 
megbuktassák a kormányt és káoszba 
taszítsák az országot” – jegyezte meg, 
hozzátéve: arra számít, hogy a PSD 
javasol majd kormányfőjelöltet, akit a 
másik két párt támogatni fog.

Arra a kérdésre, miszerint elkép-
zelhetőnek tartja-e, hogy a kabinet 

bukása esetén újra miniszterelnök-
nek jelöljék, Cîţu emlékeztetett, hogy 
az államfő hatásköre eldönteni, kit 
bíz meg kormányalakítással. Azt sem 
zárta ki ugyanakkor, hogy a PNL csak 
a második körben javasolja majd őt 
miniszterelnöknek. Ezt a lehetséges 
forgatókönyvet egyébként elemzők is 
„bedobták” az elmúlt napokban. Te-
kintettel az alkotmánybíróság koráb-
bi határozatára, amely – éppen a Lu-
dovic Orban vezette kormány tavaly 
januári megbuktatása nyomán – ki-
mondja, hogy a parlament által me-
nesztett miniszterelnököt nem lehet 
azonnal ismét kormányfőnek jelölni, 
megtörténhet, hogy Klaus Iohannis 
első körben Nicolae Ciucă védelmi 
vagy Lucian Bode belügyminisztert 
bízza meg kormányalakítással. Aki 
aztán – akárcsak Florin Cîţu 2020 ja-
nuárjában – a bizalmi szavazás előtt 
nem sokkal visszalép, megteremtve 

a lehetőséget a jelenlegi kormányfő 
ismételt kinevezésének. Ennek kap-
csán Cîţu tegnap annyit mondott: 
a liberálisok bármikor elő tudnak 
húzni a tarsolyukból egy kormány-
főjelöltet, de a gyakorlat az, hogy ez 
a tisztség a pártelnököt illeti meg. 
Szerinte erről majd a PNL vezetősége 
dönt. Kérdésre válaszolva elmondta 
azt is: nem izgul a bizalmatlansági 
indítvány miatt, szerinte izgulnia a 
„felelőtlenek koalíciójának” kellene, 
akiket a felelősség terhel majd ami-
att, hogy olyan időszakban hagyják 
kormány nélkül Romániát, amikor 
az országnak fontos döntésekre van 
szüksége. 

Közben a kormányból kilépett 
USR bejelentette, valamennyi tör-
vényhozója részt vesz a mai plénu-
mon és meg fogja szavazni a PSD 
által benyújtott bizalmatlansági 
indítványt. Anca Dragu, a szenátus 

elnöke úgy vélekedett, a bizalmat-
lansági indítvány valószínűleg si-
keres lesz, és a kormány megbukik, 
ezt követően az államfő konzul-
tálni fog a parlamenti pártokkal a 
kormányalakításról. Közben Sorin 
Grindeanu, a PSD első alelnöke úgy 
nyilatkozott, a szavazáson 
az egyetlen „bizonytalan-
sági” tényező az USR lesz. 
Mindezt arra alapozta, 
hogy a párt honatyái nem 
vettek részt az indítvány 
múlt heti felolvasásán, és 
Grindeanu szerint vissza-
térnének a kormánykoa-
lícióba, ha a PNL lemond 
Cîţuról. Ezzel egy időben 
George Simion, az AUR társelnöke 
azt állítja: a PNL megkísérelte meg-
vesztegetni pártja törvényhozóit, 
hogy ne vegyenek részt az indít-
ványról szóló szavazáson. 

Bár Florin Cîțu miniszterelnök nem izgul, várhatóan megbukik
• Ma eldől a parlamentben a Florin Cîțu vezette kor-
mány sorsa, és a kabinet minden bizonnyal megbukik 
a bizalmatlansági indítvány szavazásán. Megtörtén-
het, hogy Klaus Iohannis államfő előbb mást bíz meg 
kormányalakítással, hogy aztán ismét Cîțut jelölhesse 
miniszterelnöknek.

• Rendkívül népszerű a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat Lábbusz nevű programja, ennek mintájára 
Székelyudvarhelyen is meghonosítanák az önkéntes-
programot. Cél, hogy minden iskolanapon mozgási 
lehetőséget, közösségi élményt nyújtsanak az elemi 
osztályosoknak.




