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Az állami keret bőví-

tésére számít a Ma-

ros megyei önkor-

mányzat, ahhoz, hogy 

bankkölcsönt vehes-

sen fel a Transilvania 

Repülőtér kifutópályá-

jának újjáépítéséhez. 

Ám addig sem ül tét-

lenül,  amíg ez meg-

történik, saját költség-

vetéséből fog hozzá 

az építkezéshez. 

„A Maros megyei tanács 
jogosult lenne a 77 mil-
lió lejes hitel felvéte-

lére a repülőtér kifutópályájá-
nak a felújítására, azonban ki-
merült az idei állami hitelke-
ret. Maros megye eladósodott-
sági rátája nagyon alacsony, alig 
6,97 százalék, miközben a helyi 
közpénzügyekről rendelkező 
2006/273-as törvény 30 százalé-
kos eladósodottságot tesz lehe-
tővé” – kívánt pontosítani Péter 
Ferenc. Az önkormányzati el-
nök hangsúlyozni kívánta, hogy 
a megyei intézmény nem az ed-
dig felvett kölcsönök nagyság-
rendje miatt esik el egy újabb 
hiteltől. Péter megismételte, 
amit a napokban már elmon-
dott: a tanács jogosult bankhi-
tel felvételére, egy ilyen szer-
ződés aláírására azonban je-
lenleg mégsincs lehetősége, mi-

vel kimerült az állami hitelke-
ret. Mint ismert, az érvényben 
lévő jogszabályok alapján egy 
önkormányzat csak akkor ve-
het fel bankkölcsönt, ha ezt jó-
váhagyja a pénzügyminisztéri-
um hitelfelvételekkel foglalkozó 
bizottsága. Ez a bizottság enge-
délyezi az önkormányzatok hi-
telfelvételét és a hitel felhasz-
nálási feltételeit az éves keret 
függvényében. „A kormány ál-
tal megszabott 2017-es évre vo-
natkozó országos keret azon-
ban már kimerült. Ezt egyesek 
tévesen úgy értelmezték, hogy 
Maros megye lépte túl a saját 

hitelkeretét” – tette hozzá Pé-
ter Ferenc.

A bankhitel felvételére kiírt 
versenytárgyalás folyamatban 
van, három pénzintézmény ré-
széről érkezett ajánlat a Ma-
ros megyei önkormányzathoz, 
ezek most az elbírálási idő-
szakban vannak. A megye ve-
zetése nem függesztette fel a 
folyamatot, mert úgy véli, van 
esély arra, hogy a Grindeanu-
kabinet 2017 folyamán bővítse 
a garanciakeretet.

Amint megírtuk, az önkor-
mányzat azt szeretné, hogy a be-
ruházást ne kelljen halasztani 

a kölcsönre való várakozás mi-
att, ezért úgy döntött, hogy saját 
forrásokból valósítja meg a kifu-
tópálya felújítását. „Ez viszont 
azt feltételezi, hogy csökkente-
nünk kellett a költségtételeket 
más fejezeteknél. A beruházási 
és egyéb költségek korlátozása 
nem egy örömteli dolog, de úgy 
ítéltük meg, hogy az idei év leg-
fontosabb kihívása a reptér hely-
zetének megoldása” – fejtette ki 
Péter. Egyelőre még nem tudni, 
honnan és mennyit sikerül lefa-
ragni a költségekből, illetve mi-
lyen nagyobb tételű beruházá-
sok megvalósítását kénytele-

nek későbbi időpontra halaszta-
ni. Bizonyos kérdésekre a jövő 
csütörtökön kaphatunk választ, 
amikor a márciusi közgyűlését 
tartja a megyei tanács.

Mint ismert, a Transilvania 
Nemzetközi Repülőtérre ad-
dig nem térnek vissza a na-
gyobb gépeket használó járatok, 
amíg nem sikerül a meggyengült 
vidrátszegi kifutópályát teljesen 
felújítani. A reptér egyetlen „ál-
landó kliense”, a Wizz Air az ösz-
szes nemzetközi járatait a múlt 
év végén a kolozsvári repülőtér-
re irányította át.

SZUCHER ERVIN

Az önhibáján kívül esik el a kölcsöntől a megyei tanács

Kimerült az országos hitelkeret

Egyelőre magángépek utasai szállnak le a repülőtéren
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Nem a vécébe, derítőgödörbe esett a kislány
Tévéállomások és az Agerpres 

központi hírügynökség is arról 
adott hírt, hogy a Szásznádas-
hoz tartozó Cikmántorban, a he-
lyi iskola udvarán egy előkészí-
tő osztályba járó hétéves kislány 
az iskola régi vécéjébe esett. A 
megyei tanfelügyelőség cáfolja, 
hogy vécéről lenne szó, azt azon-
ban elismerik, hogy egy emész-
tőgödörbe esett.

Már régóta nem használják a 
cikmántori iskola udvarán azt a 
vécét, amelybe beleesett egy hét-
éves kislány – mondta el a szer-
da délelőtti esettel kapcsolatban 
Florin Balu szásznádasi alpol-
gármester az Agerpres hírügy-
nökségnek, amely hír aztán el-
terjedt a médiában. Elmondása 
szerint a kislány több társával 
az udvaron játszott, amikor bele-
esett a régi vécébe. A tanárokat a 
többi gyerek riasztotta, végül egy 
szomszéd mászott le, és emel-
te ki a kislányt. A Maros Megyei 
Katasztrófavédelmi Felügyelő-
ség sajtószóvivője, Cristian Virag 
szerint a férfinak, aki a gyermek 
segítségére sietett, először nem 
sikerült kimásznia a csatorná-
ból, ezért riasztották a katonai 
tűzoltókat. Végül épségben ki-
jutottak onnan mindketten – ol-
vasható az Agerpres hírében. A 

rendőrség vizsgálatot indított az 
eset körülményeinek tisztázása 
érdekében.

A Pro Tv úgy tudósított az 
esetről, hogy becsengetés után 
a kislány és néhány társa az ud-
varon volt, amikor a baleset be-
következett. A segélykiáltások-
ra egy közelben levő férfi köte-
let ragadott s annak segítségével 
ereszkedett le az üregbe. „A kis-
lány szinte halott volt, bemen-
tem és kimentettem” – mondotta 
a tévének a megmentő. Ezután ő 
maga ragadt benn az – a hírügy-
nökség szerint  egy méter mély – 
üregben. A gyerek szülei a hely-
színre rohantak s imádkoztak, 
hogy élve ússza meg a balesetet. 
Ezenközben több helybeli kihúz-
ta a megmentőt a gödörből – áll a 
tévétudósításban. A kislányt az 
időközben kiérkező  rohammen-
tő szolgálat szállította kórház-
ba. Az iskola igazgatója azt állít-
ja, hogy már több ízben tájékoz-
tatta a polgármesteri hivatalt a 
veszélyről, de semmi érdemle-
ges nem történt. A rendőrség és 
a megyei tanfelügyelőség is vizs-
gálatot indított az ügyben.

A tanfelügyelőség átiratban tá-
jékoztatta lapunkat arról, hogy 
őket az iskola nem tájékoztat-
ta írásban a március 15-i tör-

téntekről, csupán a cikmántori 
iskoláért felelő tanfelügye-
lőnek telefonáltak az esetről. 
A Lavinia Mirela Mureşan ve-
zértanfelügyelő-helyettes és az 
azóta lemondott Maria Kozak 
vezértanfelügyelő által jegyzett 
átiratban az áll, hogy hivata-
los, írott értesítést az ügyről 
csak 16-án kaptak. Amiben az 
áll, hogy a Szásznádashoz tar-
tozó cikmántori iskolában már-
cius 15-én 13.15 és 13.30 óra kö-
zött az előkészítő osztály egy ta-
nulója beleesett egy emésztőgö-
dörbe, amiben esővíz volt, de az 
esetet idejében észrevette egy ta-
karítónő, aki az iskolaudvarban 
dolgozott. A kislányt kivették az 
emésztőgödörből, a tanárnők pe-
dig a rohammentő szolgálat se-
gítségét kérték. A SMURD stabil 
állapotban szállította a kórház-
ba a gyereket, aki „hipotermikus 
sokkot” szenvedett a hideg víz-
ben. A tanfelügyelőség felelős 
felügyelője a helyszínen tájéko-
zódott az ügyben, a tanfelügye-
lőség vezetősége pedig felhívta 
az iskola vezetőségének figyel-
mét, hogy tegyenek meg min-
dent annak érdekében, hogy ha-
sonló esetek ne történhessenek 
a jövőben.

BAKÓ ZOLTÁN

Ittas vezetők (is) baleseteztek
Annak ellenére, hogy alig 

egy hete tartott szigorú ellen-
őrzést a megyei rendőrség, 
hogy az ittasan vezetőket ki-
szűrjék a forgalomból, újból 
megjelentek a részegen volán 
mögé ülők, mintha mi sem tör-
tént volna.

Csütörtökön egy 41 éves 
marosszentkirályi férfi ittasan 
vezette személygépkocsiját a 
Szabadság utcában, s beleüt-
között két szabályosan közle-
kedő autóba, amelyek belecsa-
pódtak két másik, az utca jobb 
oldalán szabályosan parkoló 
járműbe. A balesetben egy 35 
éves nő súlyosan, egy 13 éves 
gyerek könnyebben sérült. A 
helyszínelésnél végzett alko-
holszondás vizsgálat kimutat-
ta, hogy a balesetet okozó férfi 
részeg volt, a műszer 0,73 mg/
literes légalkohol koncentráci-
ót igazolt.

Még ugyanazon a napon a 
156-os számú megyei úton 
Kisfülpös területén egy 72 
éves férfi egy lejtőn haladva 
túl gyorsan, az útviszonyok-
hoz mért nagy sebességgel 
hajtott személygépkocsijával s 
egy balra kanyarban elvesztet-
te uralmát a jármű fölött, majd 
lefutott az útról annak bal ol-

dalán és felborult. A helyszí-
nelésnél az alkoholszonda 0,54 
mg/literes légalkohol koncent-
rációt mutatott ki. Az ittas ve-
zető könnyebb sérülésekkel 
úszta meg a balesetet.

Az aznapi harmadik baleset 
bekövetkeztéhez nem járult 
hozzá az alkoholfogyasztás, 
ám a sebesség okozott súlyos 
sérüléseket. Szászrégenben 
egy 59 éves férfi a radnótfájai 
városrészben hajtott túl gyor-
san, s emiatt egy jobbra-ka-
nyarban elvesztette uralmát a 
jármű fölött s beleszaladt egy 
áteresz beton hídfőjébe. A bal-
esetben a vezető súlyos sérülé-
seket szenvedett.

A megyében a legutóbbi 
baleset vasárnapról hétfőre 
virradólag, a kora reggeli órák-
ban történt a Vácmán hegyen. 
Egy VW Golf az útviszonyok-
hoz  viszonyítva túl nagy se-
bességgel ereszkedett lefele a 
lejtőn, emiatt megcsúszott és 
felfordult az útmenti árok fö-
lött. A baleset közvetlen okai-
ról még nem kaptunk semmi-
lyen értesítést, egyes szem-
tanúk szerint a nedves úttal 
kombinált sebesség váltotta ki.

B. Z.




