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KELLEMES HŐMÉRSÉKLETŰ A MEDVE-TÓ VIZE, VÁRJÁK A STRANDOLÓKAT

Szezonnyitás Szovátán

Péntektől újra várja a csob-
banni vágyókat a szovátai 
Medve-tó, és ezzel el is rajtol 
a nyári idény a Maros me-
gyei fürdővárosban..

 » SIMON VIRÁG

A szabadtéri strandok hétfői 
nyitását követően indul a 
nyári idény Szovátán is: 

pénteken nyit a népszerű Med-
ve-tó, amelynek alakja a kiterített 
medve bőrére emlékeztet, és Eu-
rópa legnagyobb heliotermikus 

tava. Jelenleg a víz hőmérséklete 
a felszínen 27 Celsius-fok, 1,5 mé-
ter mélységben pedig 10 fokkal 
melegebb. A hivatalos tájékoz-
tatás szerint idén a járványügyi 
előírásoknak megfelelően egy-
mástól 2 méteres távolságra he-
lyezkedhetnek el a napozóágyak. 
Az árak változatlanok maradtak, 
felnőtteknek 30 lej, gyerekeknek 
és nyugdíjasoknak 25 lej. A ven-
dégek többszöri belépésre, több 
napig érvényes belépőjegyeket is 
válthatnak.

A Medve-tó – immár hagyo-
mányosan – 13–15 óra között 

„pihen”, ebben az idősávban 
nem lehet fürdeni, de a strand 
területét nem kell elhagyni.

Az időjárás függvényében a tó 
nagyjából szeptember közepéig 
várja a látogatókat. Szovátán 
ugyanakkor megnyitott a szin-
tén sós vizű Fekete-tó mellett 
található strand is. Itt 29 Celsi-
us-fokos, melegített vizű me-
dencével várják a kikapcsolódni 
vágyókat. 

Az idénykezdésre pedig újra 
várják a vendégeket az Ensa-
na (volt Danubius) szállodái-
ban is.

 » KRÓNIKA

Még 2030-ra sem lesz egybe-
függő aszfaltcsík a dél-erdé-

lyi autópálya Nagylaktól egészen 
Bukarestig – vont mérleget leg-
frissebb jelentésében az Európai 
Számvevőszék. Az intézmény 
amúgy a nyolc legfontosabb infra-
strukturális beruházás közé sorol-
ja az A1-es jelzésű, szakaszaiban 
már megépült autópályát. Számí-
tásaik szerint tíz év múlva ezek 

közül a dél-erdélyi sztráda mellett 
egy lengyelországi és egy spanyol-
országi vasútépítés nem ér véget. 
A magyarázat: hosszú ideig tart az 
építkezés, és közben olyan szaka-
szok is vannak, amelyekről még a 
terv sem született meg.

A számvevőszék ugyanakkor 
megállapította, hogy a beruházás 
megvalósulását nagyban akadá-
lyozza a nagy bürokrácia. Az 582 
kilométeres aszfaltcsíkot túl sok 
kisméretű szakaszra osztották, és 

minden 7 kilométernyi autópályá-
ra külön építési, és minden 26 ki-
lométerre külön környezetvédelmi 
engedély szükséges.

Amíg nem lesz összefüggő au-
tópálya, addig az arra autózóknak 
bizonyos szakaszokon kétsávos 
főutakon kell közlekedniük, ami 
nap, mint nap fennakadásokhoz 
vezet, ráadásul nem is biztonsá-
gos – irányítja rá a fi gyelmet az in-
tézmény. Összevetve a statisztikai 
adatokat, megállapítja ugyanak-
kor, hogy ezeken a szakaszokon lé-
nyegesen nagyobb az ütközések és 
a halálos balesetek száma, és ezek-
ből nagyon sok a frontális ütközés.

A dokumentum szerint az EU 
számvevőszéke a sztrádaépítés 
kapcsán arra a következtetésre 
jutott, hogy a kormány 12,4 millió 
euró értékű európai uniós forrást 
nem használt fel elég hatékonyan, 
és közben 3,7 millió eurót egyene-
sen elpazarolt. Az első összeg arra 
vonatkozik, hogy a Lugos és Déva 
között egy megépült szakaszt nem 
lehet használni. A második ösz-
szeg pedig arra utal, hogy Déva 
környékén két szakaszt építési 
hiba miatt vissza kellett bontani, 
hogy megfelelő csatlakozást tud-
janak biztosítani.

2030-ra sem lesz kész a déli sztráda?

 » BÍRÓ BLANKA

Felettébb igazságtalannak tartja 
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere, hogy a kormány 
döntése értelmében a helyi ren-
dőrség további harminc napig a 
belügyminisztérium fennhatósága 
alatt marad, és nem kerül vissza 
az önkormányzatok hatáskörébe. 
Emlékeztetett: a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetségének képviselői a 
múlt heti találkozón kérték a kor-
mánytól, függetlenül attól, hogy 
meghosszabbítják vagy sem a ve-
szélyhelyzetet, a helyi rendőrség 
kerüljön vissza az önkormányza-
tok fennhatósága alá. Akkor erre 
ígéretet kaptak, amit nem tartott 
be végül a kormány.

„Semmilyen érv nem szól amel-
lett, hogy továbbra is a belügymi-
nisztériumnál maradjanak a helyi 
rendőrségek, hiszen eddig az in-
tézményes karanténoknak otthont 
adó ingatlanokat védték, ám ezek 
mára már megszűntek, így teljesen 
értelmetlenné vált, hogy fenntart-
sák a korábbi helyzetet” – hangsú-
lyozta a polgármester.

Kiemelte egyúttal: a helyi ren-
dőröket továbbra is az önkormány-

zatok költségvetéséből fi zetik. „Mi 
fi zetjük őket, a belügyminiszté-
rium parancsol” – összegezte az 
elöljáró, jelezve, a helyi rendőrök 
közben hónapok óta nem tud-
ják ellátni a közösségek számára 
fontos feladataikat. Megszűnt az 
ellenőrzés például az építkezési, 
környezetvédelmi kihágások te-
rén. Nem tudják visszavezetni a 
fi zetéses parkolást, mert nincs, 
aki ellen őrizze annak a betartását. 
„Nem a bevétel miatt fontos a fi ze-
téses parkolás, hanem a rendsze-
rezés miatt, hiába van ingyen, ha 
nem lehet parkolóhelyet találni” – 
részletezte Antal Árpád. Hozzátet-
te: a fi zetéses parkolás ellenőrzését 
nem tudják más alkalmazottakra 
bízni, mert a bérletek esetében a 
helyi rendőrségnek van berende-
zése, amivel ezeket követi.

Amint arról beszámoltunk, már-
ciusban az állami rendőrség pa-
naszt tett az ügyészségen, mert An-
tal Árpád polgármester utasítására 
a helyi rendőrség gépkocsijából 
hangosbemondón otthonmara-
dásra buzdították a polgárokat, és 
ők erre nem adtak utasítást. Vé-
gül a sepsiszentgyörgyi ügyészség 
vád emelés nélkül zárta le az ügyet.

Se rendőr, se pénz
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Péntektől újra birtokukba vehetik a turisták a szovátai Medve-tavat

Egyhamar nem száguldhatunk sztrádán Nagylaktól Bukarestig

H I R D E T É S

Pályázati felhívás tervezésre
A Sapientia Alapítvány és a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem magánpályázatot hirdet az egye-
tem új, Sepsiszentgyörgy északi határában, a Sepsi 
Arénával szemben, mintegy 12 ha területen elhelyez-
kedő campusának generáltervezésére. A campus ok-
tatási és adminisztratív felületeket, laboratóriumo-
kat, sportlétesítményeket és egy bentlakást foglal 
magába.
A részletes pályázati dokumentáció 2020. június 22-
től e-mailben igényelhető. Az igényléseket a követke-
ző címre várjuk: office@sapientia.ro.
Az ajánlatoknak legkésőbb 2020. augusztus 10-én 17 
óráig kell megérkezniük a Sapientia Alapítvány ko-
lozsvári székhelyére (Kolozsvár, Mátyás király / Matei 
Corvin u. 4.) postán, vagy személyes leadással.




