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• Bevezetése óta egy-
re többen csatlakoznak 
a Lábbusz programhoz 
Székelyudvarhelyen. 
Míg az első napokban 
csak kisebb csoportok 
gyűltek össze a meg-
állókban, a második 
héten már hosszú 
menetoszlopok, egyes 
napokon valóságos 
karavánok alakultak ki 
az iskolák felé vezető 
járdaszakaszokon.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

Két hete vezették be Székelyud-
varhelyen is a Lábbusz progra-
mot, és rövid időn belül rendkí-

vül népszerű lett. A Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala által sepsi-
szentgyörgyi minta alapján indított 
kezdeményezés lényege elsősorban 
az, hogy rendszeres mozgást, közös-
ségi élményt nyújtson az elemi osztá-
lyosoknak a reggeli iskolába indulás. 
Az e célra kijelölt lábbuszmegállók-
ban hétköznap reggel 7 óra 15 perc-
kor találkoznak, majd az önkéntes 

lábbuszvezető vezényletével 7.30-kor 
elindulnak, és a kijelölt útvonalakon 
haladva sorra végigjárják az iskolá-
kat. Mint Zörgő Noémitől, a polgár-
mesteri hivatal sajtószóvivőjétől meg-
tudtuk, jelenleg öt lábbuszmegálló 
van a városban, amelyeket tematizált 
zászlók jelölnek: a Lidl parkolójában, 
a Városi Sportcsarnoknál, a csereháti 
buszmegálló közelében, a II. Rákóczi 
Ferenc és a Kuvar utca keresztező-
désénél, valamint a Szent János és a 
Szentimre utca találkozásánál. Utób-

bi megállót a Tábor negyedi Horizont 
üzlet elől költöztették át a Szászok 
táborában, Csalókán lakók visszajel-
zései alapján, akiknek ez inkább útba 
esik. „Jó döntésnek bizonyult, hiszen 
míg az első héten stabilan négy gye-
rek várt a korábbi helyszínen, a költö-
zés után számuk folyamatosan nőtt” 
– mondta Zörgő Noémi. Hozzátette, a 
Bethlen lakónegyedből gyűl össze a 
legtöbb utas, „ezt a járatot már a gye-
rekek is csuklós busznak nevezik”. 
Legérzékletesebben talán a számok 

beszélnek a program népszerűségé-
ről: míg az első napon 38 gyerek vár-
ta az indulást, múlt pénteken már 92 
tanuló gyűlt össze az öt megállóban, 
hétfőn pedig ez a szám 101-re nőtt – 
tette hozzá a sajtóreferens.

Kiből lehet lábbuszsofőr?

Lábbuszvezető lehet bárki, aki vál-
lalja a gyerekek felügyeletét, vigyáz 
a biztonságos közlekedésre. Első hé-
ten a Székelyudvarhelyi Művelődési 

Ház alkalmazottai „sofőrködtek” a 
helyi rendőrök segítségével, vala-
mint velük tartott a polgármester, az 
alpolgármester, a városmenedzser 
és más városházi alkalmazottak 
is – sorolta Zörgő Noémi. A mene-
telést a második héten is vállalta 
a polgármester és a polgármesteri 
hivatal néhány alkalmazottja, va-
lamint csatlakoztak hozzájuk a Ha-
áz Rezső Múzeum alkalmazottai, 
illetve pedagógusok is. A harmadik 
héten a városi könyvtár és 
az Udvarhely Néptáncmű-
hely tagjai a vezetők, raj-
tuk kívül pedig olyan ön-
kéntesek is vannak, akik 
egyénileg jelentkeztek. To-
vábbiak csatlakozását várják 
a polgármesteri hivatalban szemé-
lyesen vagy telefonon, de a hivatal 
online felületeinek bármelyikén is 
jelezhető a csatlakozási szándék – 
mondta Zörgő Noémi.

Gyűlnek a tappancsok

A lábbuszutasok egy kis utaskártyát 
is kapnak, amelyre minden utazásnál 
ragaszthatnak egy talpmintás mat-
ricát. A leghűségesebb utasok, akik 
mind az öt tappancsot összegyűjtik az 
adott héten, jutalmat kapnak. Az első 
héten ingyenes 3D-vetítést kaptak a 
városi könyvtárban, a második hé-
ten korcsolyapálya-belépő járt a napi 
rendszerességgel lábbuszozóknak – 
jelezte a sajtóreferens.

Csuklós buszok és konvojok
Egyre népszerűbb a Lábbusz program Székelyudvarhelyen 

Szórakoztató és egyben nevelő hatású: a Lábbusz program 
igazi közösségi élményt nyújt a kisiskolásoknak

▴  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

lábbusz
útjavításGERGELY IMRE

A Testvériség sugárút Virág ne-
gyedi része az egyik legforgal-

masabb útszakasza Gyergyószent-
miklósnak, és mivel a lakónegyed 
közepén halad át, nagyon sokan 
parkolnak is rendszerint az út két 
oldalán. Ezért más utakhoz képest is 
több feladatot ad itt a kátyúzás.

Hiányzó munkagép

A gyergyószentmiklósi önkormány-
zat vasárnapi közleménye rámutat: 
az ütemezés szerint szakaszosan, 
mindkét sávon útlezárásra kell szá-
mítani, de a ki- és bejárás a sugárút-
ra biztosítva lesz a munkálatok alatt. 
Arra kérik az autótulajdonosokat, 
hogy a lezárt útszakaszon ne par-
koljanak. Itt olvasható még, hogy a 
későbbiekben tájékoztatják a lakó-

kat, hogy mikor és melyik szakaszon 
lesz lezárva az út. Mint Len Emil 
alpolgármestertől érdeklődve meg-
tudtuk, az egyik szükséges munka-

gép (amelyet egy külső cég szokott 
rendelkezésükre bocsátani) nem 
áll rendelkezésre a hét első napja-
iban, ezért néhány napot csúszik 

a bejelentett munkálat. Várhatóan 
szerdán értesítik majd a környéken 
lakókat, hogy pontosan hol fognak 
dolgozni (két útkeresztező-
dés között fogják lezárni az 
utat), és egy adott szakasz-
ra két napot szánnak. Az 
alpolgármester megjegyez-
te, a következő két hétben 
kedvezőnek ígérkezik az 
időjárás, így a csúszás nem jelent 
majd gondot, el tudják végezni a ki-
tűzött munkálatot.

Pár napot csúszik a kátyúzás, aszfaltozás
• A hét elején a Testvériség sugárút Virág negyedi 
részén folytatódott volna a kátyúzás Gyergyószentmik-
lóson, hétfőn azonban nem volt ennek nyoma. Az útjaví-
tási munkálatokra még pár napot várni kell.

A város egyik legforgalmasabb útján 
következik a kátyúzás
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