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Jegyeket, bérleteket
Mindenhol áldoznak a tömegközlekedés népszerűsítésére

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen mintegy 
40 000 személy részesül 
utazási kedvezményben. 

A diákok és egyetemisták ingyen 
utazhatnak a közszállítási vállalat 
járművein, és a 65 évnél idősebb 
nyugdíjasok is. A 65 évnél fiata-
labb nyugdíjasok fél áru jegyet 
válthatnak és azokat minden út-
vonalon használhatják. Maros-
vásárhelyen egy jegyért 2 lejt kell 
fizetni. A kedvezmények évente 
mintegy 22 millió lejébe kerülnek 
a városnak. Tervben van, hogy 
teljesen ingyenessé tegyék a köz-
szállítást, de ehhez évente újabb 
7,2 millió lejre lenne szükség. Ezt 
a tervezetet egyelőre elvetette az 
önkormányzat.

Csökkentenék a forgalmat

Székelyudvarhelyen tavaly döntöt-
tek a közszállítási kedvezmények 
biztosításáról. Zörgő Noémi, a vá-

rosháza sajtószóvivője arról tájékoz-
tatott, hogy a városvezetés azt sze-
retné, ha minél többen utaznának 
autóbusszal és kevesebb gépkocsi 
közlekedne az amúgy is forgalmas 
utcákon. Háromféle kedvezményt 
biztosítanak: a 65 évnél idősebbek 
90 százalékos engedménnyel vásá-
rolhatják meg a bérleteket, vagyis 
havonta 6,6 lejért utazhatnak. A 65 
évnél fi atalabb nyugdíjasok és a diá-
kok félárú bérletet válthatnak vagy-
is 33 lejért buszozhatnak egész hó-
napban. A súlyos fogyatékossággal 
élők és kísérőik ingyenesen vehetik 
igénybe a közszállítási járműveket. 
A városháza összesítése szerint de-
cemberben 183-an váltottak félárú 
jegyet, 219-en utaztak az egész árú 
bérlet 10 százalékáért és 75-en telje-
sen ingyen. A teljes áru jegy Széke-
lyudvarhelyen is 2 lejbe kerül.

Érdemes előre megvásárolni

Csíkszeredában is az önkormányzat 
döntése alapján biztosítják a ked-
vezményeket. Amint azt Veress Sz. 
János a tömegközlekedési vállalat 

vezetője elmondta, a 70 évnél idő-
sebb nyugdíjasok a járandóságuk 
függvényében részesülnek a ked-
vezményben: a 650 lejnél kisebb 
nyugdíjban részesülők 15 lejes havi 
bérletet válthatnak, azok pedig, 
akiknek a járandósága nem haladja 
meg az 1300 lejt, 30 lejes utazási bér-
letet vásárolhatnak. Mint megtud-
tuk, Csíkszeredában a jegyre is van-
nak kedvezmények. Ha felszálláskor 
vásárolják meg a jegyet az utasok, 
4 lejt fi zetnek érte, ha viszont előre 
megveszik, a két utazásra feljogosító 
jegyért 5 lejt fi zetnek. A nyugdíjasok 
kortól és jövedelemtől függetlenül 
féláron kapják meg ezeket. A diá-
koknak számára 50 százalékos ked-
vezményt biztosítanak a bérletre. 
Veress Sz. János elmondta, Csíksze-
redában havonta 100-100 kedvez-
ményes bérletet váltanak ki a nyug-
díjasok, és általában 5000 félárú 
jegy fogy el. Az illetékestől megtud-
tuk, azok a nyugdíjasok, akik nem 
utaznak rendszeresen, hanem csak 
bevásárolni mennek autóbusszal, 
inkább a kezdeményes árú jegyeket 
használják, nem váltanak bérletet.

Széleskörű kedvezményrendszer

Sepsiszentgyörgyön a nyugdíjasok, 
a diákok, a szociális tevékenységet 
végző civil szervezetek munkatársai, 
sőt a különböző vállalatok busszal 
munkába járó alkalmazottai is kap-
nak kedvezményt a helyi közszállítási 
vállalat buszain. Tittosz Zoltán, a Mul-
titrans vállalat igazgatója lapunknak 
elmondta, a nyugdíjasok sávos kez-
deményben részesülnek: akinek 1450 
lejnél kevesebb a nyugdíja, ingyenes 
bérletet kap, a 2000 lejig terjedő nyug-
díjak esetében pedig féláras, vagyis 
30 lejes havi bérletet biztosítanak az 
időseknek. Szintén féláras enged-

ményt kap minden Sepsiszentgyör-
gyön tanuló diák és egyetemista. A 
civil szervezetek munkatársai teljesen 
ingyen utazhatnak, míg a vállalatok 
az alkalmazottaik számának függvé-
nyében 10-30 százalékos engedményt 
kapnak. Sepsiszentgyörgyön tavaly 
az önkormányzat 2,2 millió lejjel tá-
mogatta a tömegközlekedést. Az uta-
zások száma növekedett, elérte a 2,7 
milliót. Közel negyvenezer ingyenes 
bérletet állítottak ki, és több mint hé-
tezer kedvezményeset. Az egyetlen 
utazásra érvényes jegy Sepsiszent-
györgyön is 2 lejbe kerül, viszont ha a 
buszvezetőtől közvetlenül vásárolják 
meg, már négy lejt kell érte fi zetni.

▾  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

Ipari és mezőgazdasági szíjak széles választéka a Lecoimpexnél

1992-től egészen napjainkig a 
Lecoimpex folyamatosan bővítet-
te termékkínálatát. Több mint 20 
márka forgalmazójaként a Lecoim-
pex könnyen teljesíti az ügyfelek 
igényeit. A vállalat a tevékenysé-
gét három regionális központban 
fejti ki: Marosvásárhely, Beszterce, 
Nagyszeben, továbbá forgalmazási 
hálózatán keresztül egész Erdélyt, 
Moldvát is ellátja.

A transzmissziós szíjak ezen 
széles körű kínálat részét képezik, 
és a vállalat eladásainak jelentős 
hányadát képviselik. Ezt a termék-
csoportot, amely magában foglalja 
a klasszikus ékszíjakat, a szinkron 
és Poly-V szíjakat, lapos szíjakat, 
szállítószalagokat és mezőgazda-
sági szíjakat, a Lecoimpex már a 
kezdetektől forgalmazza. Jelenleg a 
Lecoimpex vezető szerepet tölt be a 
romániai piacon a Gates márkájú (a 
világ egyik vezető márkája) ékszíjak 
és szinkron szíjak területén, és bár-
milyen méretű transzmissziós szíjat 

biztosítani tud ügyfeleinek. Az évek 
során a Gates kulcsszerepet játszott a 
minőségi szíjak fejlesztésében, mint 
például a Predator, a Quad Power4, 
a Super HC, a Polyfl ex, a Micro-V és 
a Polychain Carbon Volt típusú szíjak 
esetében; ez utóbbi a legnagyobb te-
herbírású szinkron szíj a piacon. Ez 
a gyártó a legújabb generációs ipari 
szíjak mellett mezőgazdasági szíja-
kat is kínál, mivel Gates számos ere-
deti berendezésgyártó beszállítója, 
mezőgazdasági gépek és berendezé-
sek terén. Az Am-Mega Csoport – a 
Megadyne márkájú transzmissziós 
szíjak gyártója – szintén egy nagyon 
fontos beszállítója a Lecoimpexnek, 
amely számos ipari ágazatban alkal-
mazható erőátviteli szíjakat gyárt, 
úgy a pótalkatrészek forgalmazói-
nak, mint az eredeti berendezésgyár-
tók (OEM) forgalmazói részére. Az 
Am-Mega Csoport híres a szinkron és 
a Poly-V szíjakról, ékszíjakról, lapos 
szíjakról, különféle bevonatú speciá-
lis szíjakról és a moduláris szíjakról.

A fent említett széles termék-
skálán kívül a Lecoimpex műszaki 
tanácsadást is nyújt! Az Ön rendel-
kezésére bocsát egy, a transzmissziós 
hajtás tervezésére alkalmas szoft -
vert, a Gates által kifejlesztett De-
sign Flex Pro program segítségével, 
és különféle szolgáltatásokat, mint 

például a szíjak helyes beállítása és 
a megfelelő szíjfeszesség elérése! Egy 
szakmailag jól felkészült csapat segít 
megtalálni az Ön igényeihez vagy al-
kalmazásaihoz igazított ideális meg-
oldásokat! Február óta a Lecoimpex 
raktárról tud szállítani szinkron és 
Poly-V szíjakat, a kívánt szélességre 

vágva, mivel a vállalat befektetett 
egy vágógép és egy jelentős szinkron 
szíj készlet (tömlő) megvásárlásába. 
A szíjak vágása a vállalat saját mű-
helyében történik a marosvásárhelyi 
Dózsa György utca 260. szám alatt, 
amely egy egyedülálló szolgáltatás a 
régióban. (x)

F I Z E T E T T  T A R T A L O M

• A 27 éves tapasztalattal rendelkező Lecoimpex az 
erőátviteli termékek első forgalmazói közé tartozik Ro-
mániában, ugyanakkor az ország egyik legjelentősebb 
beszállítója a mechanikus hajtástechnikai termékek 
területén. Ezeket a termékeket ipari és mezőgazdasági 
karbantartási tevékenységekhez, valamint eredeti be-
rendezésgyártáshoz is használják.

• Jelentős kedvezményekkel próbálják ösztönözni a lakosságot a székelyföldi városok-
ban, hogy használják a tömegközlekedést, utazzanak autóbusszal. Míg Marosvásárhe-
lyen teljesen ingyen utaznak a diákok, egyetemisták és a 65 évnél idősebb nyugdíjasok, 
Székelyudvarhelyen, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön árnyaltabb a helyzet.




