
A régi buszok között elvétve 
újabbakat is látni
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• Megjelent az országos közbeszerzési rendszerben az a kiírás, amely 
alapján a marosvásárhelyi városháza gázolajas autóbuszokat vásárol. 
Fontos előrelépés ez, hiszen több, mint egy évig állította össze a város-
háza szakosztálya a feladatfüzetet.

Közbeszerzés a buszokra
Jövő ilyenkor új járművekkel utazhatunk

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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SIMON VIRÁG

M int érdeklődésünkre Flo-
rian Moldovan, a közterü-
let-rendezési szakosztály 

vezetője elmondta, három „csomag-
ban” szeretnének új tömegközle-
kedési járműveket vásárolni, ez az 
első csomag, és 38 gázolajas buszt 
tartalmaz. „Az ajánlatokat február  
4-ig várjuk, s nagyon reményke-
dünk, hogy lesznek jelentkezők és 
nem lesznek óvások. Ha minden 
zökkenőmentesen zajlik, akkor há-
rom hónap alatt szerződést is lehet 
kötni, s az abban foglaltak értelmé-
ben kell majd leszállítsa a cég az új 
autóbuszokat. Optimista számítá-

sok szerint a buszok egy része már 
jövő év végére meg fog érkezni” – 
mondta az igazgató.

A marosvásárhelyi városhá-
za hároméves lízingszerződéssel 
szeretné a helyi költségvetésből 
megvásárolni a 38 gázolajas au-
tóbuszt. A több hónapig előkészí-
tett, és a közbeszerzési rendszert 
felügyelők által többször vissza-
dobott, ám most végleges feladat-
füzet értelmében a  jelentkezők 
olyan cégek lehetnek, amelyek 
2015 és 2017 között legalább 38,8 
millió lejes üzleti forgalmat bo-
nyolítottak le, és legalább ekkora 
értékben értékesítettek közszál-
lítási járműveket. Az erre szánt 
pénz: 42,74 millió lej.

Mint Florian Moldovan elmond-
ta, ezen kívül a szakminisztérium 

fog elektromos buszokat vásárol-
ni Marosvásárhelynek is, egy or-
szágos program keretében. Ha ez 
megvalósul, akkor a közszállítási 
vállalat székhelyén elektromos töl-
tőállomásokat is ki kell majd építe-
ni, és a város több lakónegyedében 
levő végállomásokon is.

A harmadik buszcsomag 38 
hibrid, városi közszállításra hasz-
nálható járműről szól. Ezt uniós 
pénzekből vásárolnák meg, az erre 
vonatkozó pályázatot december 30-
ig kell benyújtsa a város.  A  pályá-
zat összértéke 104 millió lej, egyet-
len hibrid autóbusz értéke elérheti a 
2,7 millió lejt.

Mint ismert, jelenleg  Marosvá-
sárhelyen nagyon elavult a közszál-
lítási vállalat járműparkja, állandó 
javításra szorulnak a buszok.

Z árva lesznek a közhivatalok és az 
üzletek egy része is az elkövetke-

ző hosszú hétvégén. A polgármesteri 
hivatalokban, bankokban már csak 
pénteken tudunk fi zetni, ügyeket 
intézni, s legközelebb az új évben. 
Online továbbra is lehet adót, pénz-
bírságot törleszteni.

A marosvásárhelyi Ligetben fel-
állított korcsolyapályán december 
31-én, hétfőn 9 és 15 óra között lehet 
korcsolyázni, az utolsó váltás 13.30-
kor indul. Január elsején zárva lesz 
a pálya, január 2-án 9 órától 21.30-ig 
fogadja a gyermekeket és felnőtteket, 
majd január 3-ától a megszokott prog-
ram szerint lehet korcsolyázni. A Mű-
vész moziban december 31-én, hétfőn 
12–18.40 óra között lesz vetítés, az 
utolsó fi lmre 16.30-kor lehet beül-
ni. Január elsején zárva lesz a mozi, 
január 2-án 16 órától nyit. Január 
3-ától a megszokott program szerint 
fogadja a kikapcsolódni vágyókat a 
városháza által fenntartott Művész 
mozi. Nincs túl jó hírünk az úszni vá-
gyóknak sem, hiszen a Mir cea Birău 
uszoda december 30-án, vasárnap 14 

óráig látogatható, december 31. – ja-
nuár 2. között zárva lesz.

A nagyáruházak is rövidített 
programmal működnek az ünnepek 
alatt: míg hétvégén a megszokott 
programmal fogadják a bevásárolni 
vágyókat,  december 31-én, hétfőn 
minden üzlet 18 órakor bezár. Janu-
ár elején nem lesz nyitva az Auchan, 
a Kaufl and, a Lidl és a Selgros sem. 
Január másodikától már lehet vásá-
rolni, de a nagyáruházak csak ki-
lenckor nyitnak. Január másodikától 
újra a megszokott program szerint 
fogadják az ügyfeleket.

A városi és vidéki autóbuszok 
programja is változik. Szombattól 
már a megszokottnál kevesebb járat 
szolgálja ki az utazni vágyókat, és 
december 31-én, hétfőn is ünnepi me-
netrend szerint közlekednek. Ha vi-
dékre szeretnénk utazni autóbusszal, 
jó ha előre érdeklődünk, hogy óév 
utolsó napján hány óráig van járat. 
Január elsején a kora reggeli buszok 
elmaradnak, csak délelőtt indulnak 
el újra a városi járatok, s akkor is ün-
nepi program szerint. (S. V.)

Kevesebb járat lesz, 
zárva a hivatalok

M a délelőtt átadják a Maros és 
Hargita megye közötti felújí-

tott útszakaszt. A DJ 136A jelzésű 
megyei út Kőrispataknál köti össze a 
két megyét, s fontos ez a beruházás, 
hiszen sokan Marosvásárhelyre, il-
letve Erdőszentgyörgyre ingáznak 
a faluból, ami az eddigi rossz út mi-
att elég nehézkes volt. Illetve azért 
is fontos, mert ezen az úton Erdő-
szentgyörgyről és környékéről köny-
nyebben eljuthatnak az érdeklődők 
Székelykereszt úrra és környékére.

Péter Ferenc, Maros megyei tanács-
elnök lapunk érdeklődésére elmondta, 
nem csupán a helyi lakosság számára 
fontos ez a rendbe tett szakasz, de azok-
nak is, akik a bözödújfalusi tóhoz tarta-
nak Hargita megye irányából, vagy Kő-
rispatakra, a Szalmakalap-múzeumba 
Marosvásárhely felől.

Eddig a két megyét összekötő, 
rossz minőségű, alig járható út szin-
te kettévágta azt a térséget, amelyet 
a megyehatárok amúgy is – mester-
ségesen – kettéosztottak.  Ezeket az 
akadályokat lépésről lépésre bon-
tották le – mutatott rá a tanácsel-
nök. Az útjavítási munkálatokat, a 
korszerűsítéseket évekkel ezelőtt el-
kezdték és szakaszonként haladtak 
vele. Maros megyében az Erdőszent-
györgyről a bözödújfalusi tó mellett 
elhaladó útszakaszt korszerűsítették 
leghamarabb, amit a tavaly adtak át 
a forgalomnak. Most egy közös terv 
megvalósítására tesznek pontot – 
nyilatkozta Péter Ferenc, hangsú-
lyozva, hogy ez az első olyan felújí-
tott megyei út, amely a két megyét 
összeköti. 

Antal Erika

Útjavítás a megyehatárnál

Aszfaltozott út köti össze 
a két megyét
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Enyhe idő lesz évváltáskor
Havazásra számíthatunk a hétvégén, de enyhe, csa-
padékos időjárással indul az év utolsó napja az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint. 
Szombaton és vasárnap  fagypont körüli hőmérsékleti 
értékek lesznek Maros megyében, és az előrejelzések 
szerint havas eső, havazás is lehetséges. December 
31-én is az alacsonyabban fekvő területeken esőre, a 
hegyekben havazásra lehet számítani. Napközben az 

ország nagy részén fagypont feletti hőmérsékleti ér-
tékek várhatóak, az ország déli és nyugati részén 7-8 
Celsius-fokos csúcsértékek lesznek. Szilveszter éj-
szakáján a csapadék kisebb területekre szorul vissza, 
a meteorológusok szerint Maros megyében mínusz 4 
Celsius-fok alá is csökkenhet az éjszakai hőmérsék-
let.  Székelyföld többi részén  mínusz 8 Celsius-foknál 
kisebb értékekre is számítani lehet.
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