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• A tervezettnél ha-
marabb is elkészülhet 
Csíkszeredában az ön-
kormányzati beruhá-
zásként épülő új óvo-
da és napközi otthon. 
A Nagyrét utcára néző 
épületnél a tél folya-
mán sem szünetel a 
munka, így várhatóan 
jövő őszre befejezik az 
építkezést.

KOVÁCS ATTILA

A korábban vándorcirkuszoknak 
is helyet biztosító területen, 
a Nagyrét utcai barkácsáru-

házzal szemben, az új piac számára 
elképzelt hely szomszédságában idén 
tavasszal kezdett dolgozni a kivite-
lezéssel megbízott marosvásárhelyi 
cég. Nyáron elkészült az épület alapja, 
ezt követően a falazással folytatták, 
amely mostanra nagyrészt befejező-
dött, még a tetőszerkezet véglegesítése 
maradt hátra. Az alsó szinten a nyílás-
zárók helyét lezárták, így bent hideg 
időben is lehet dolgozni.

Télen is dolgoznak

Mint Sógor Enikő csíkszeredai alpol-
gármestertől értesültünk, a munká-

latok télen sem szünetelnek, jelenleg 
is dolgoznak a kivitelező alkalma-
zottai. Ugyanakkor a munka üteme 
várhatóan lehetővé teszi azt is, hogy 
jóval a szerződésben rögzített átadá-
si határidő, azaz 2022 márciusa előtt 
elkészüljön a beruházás, a megbí-
zott cég vállalása szerint lehetséges 
az is, hogy 2021 szeptemberéig be 
tudják fejezni a létesítményt – tud-
tuk meg. Az alpolgármester elmon-
dása szerint támogatják ezt a szán-
dékot, hiszen nagy szükség van az új 
napközire. Ha ez megtörténik, több 

óvoda, illetve napközi átcsoportosí-
tására, költöztetésére lesz szükség, 
de arról még nem született döntés, 
hogy mely intézményeknek fog he-
lyet adni az új ingatlan. „Igyekszünk 
mindent megtenni annak érdeké-
ben, hogy a legideálisabb megoldás 
szülessen mindenki számára” – 
ígérte Sógor Enikő.

Korszerű konyha is lesz

A négy kétszintes, illetve egy föld-
szintes részre tagolt épület 1055 

négyzetmétert foglal el, teljes fe-
lülete eléri a 4255 négyzetmétert. 
A napközi udvarát a játszóterekkel 
együtt a terület csendesebb, dél-
keleti oldalán alakítják majd ki, 
a főbejárat az északi oldalról, a 
Nagyrét utca felől lesz. A gyerekek 
számára a földszintes épületrész-
ben étkezőhelyiséget alakítanak 
ki, ugyanakkor egy olyan korsze-
rű főzőkonyha is létesül, amely a 
város többi napközijét is elláthatja 
meleg étellel. A nyolc óvodai és 
napközis csoportot, 160 gyereket 

befogadó létesítmény kivitelezési 
ideje 24 hónap volt a szerződésnek 
megfelelően – ezt igyekez-
nek lerövidíteni. A beruhá-
zás teljes értéke 13,21 mil-
lió lej, ebből 11,22 milliót a 
helyi költségvetésből fedez 
Csíkszereda. A fennmara-
dó közel 2 millió lej a Helyi 
Fejlesztések Országos Programjá-
nak (PNDL) támogatásából szár-
mazik.

Már jövő ősszel átadhatják
Jól halad az új csíkszeredai napközi építése

SIMON VIRÁG

Múlt hét végén Marosvásár-
helyen egy régi autóbusz-

ban levált a mennyezetre erősített 
műanyag borítás és két utas, egy 
hölgy és egy kiskorú megsérült. Nem 
történt rendőrségi feljelentés, de a 
marosvásárhelyi rendőrség hivatal-
ból kivizsgálást rendelt el, hogy ki-
derítse, miként történt a baleset.

Húszéves buszokkal 
közlekedünk

Közben a Marosvásárhelyi Polgár-
mesteri Hivatalhoz tartozó helyi 
közszállítási vállalat vezetője közle-
ményben tudatta, hogy a sajnálatos 
baleset után az autóbuszt ideiglene-
sen kivonták a forgalomból és kijaví-

tották a hibát. „Az összes tömegköz-
lekedési járművet képzett személyek 
ellenőrizték és ellenőrzik az esetle-
ges szabálytalanságok azonosítá-
sa érdekében, és mind a szolgálati 
diszpécserek, mind az autóbuszok 
vezetői pontos feladatokat kaptak 
az utazóközönség biztonságának 
felügyelete érdekében” – jelezte a 
vállalat vezetősége.

Az eset nyomán a közvélemény 
tudomására hozták azt is, hogy miből 
áll a vállalat tulajdonában lévő gép-
park. Jelenleg Marosvásárhelyen a 21 
közlekedési útvonalon 87 autóbusz-
ból álló gépparkot használnak. Ebből 
20 autóbusz 5 évesnél fi atalabb, gyár-
tási évük: 2016 (Iveco márkájúak). 
Van továbbá 22 darab MAZ autóbusz, 
amelyek 2005–2006-ban gurultak le 
a gyártósorról. A Marosvásárhelyen 
közlekedő autóbuszok több mint fele 
1999–2004 közötti évjáratú Mercedes 

és Setra márkájú jármű. A MAZ, va-
lamint Setra és Mercedes autóbuszok 
egyenként több mint 1 millió kilomé-
tert tettek meg.

Fél éven belül jobb lesz?

Megkérdeztük a marosvásárhelyi 
városháza sajtóirodáját, hogy mi-
korra várható az évek során sokszor 
beharangozott új autóbuszok ér-
kezése. Mint ismert, európai uniós 

és kormányalapokból, de a helyi 
költségvetésből is többféle járművet 
fognak vásárolni. Megtudtuk, hogy 
a 47 darab elektromos busz megvá-
sárlását és a töltőállomások üzembe 
helyezését előíró kormányprojektet 
nem a városháza bonyolítja le, ha-
nem ez országos szinten zajlik, és 
Marosvásárhely más városokkal 
összekötve kapja majd meg ezeket a 
buszokat. Azt nem lehet tudni, hogy 
ezek mikor fognak érkezni, de a pro-

jekt határideje: 2022. december 31-e.
Uniós pénzalapokból vásárol 

a város 38 hibrid autóbuszt, ezek 
esetében 2021. január 25-én bontják 
fel az ajánlatokat, a szerződés meg-
kötése utáni tíz hónapban pedig le 
kell szállítani tíz autóbuszt, a töb-
bit 2022 végéig. A harmadik nagy-
lélegzetű projekt keretében 
helyi költségvetésből dí-
zel autóbuszokat vásárol-
nak. Mint a sajtóirodától 
megtudtuk, a 41 jármű be-
szerzésére kiírt verseny-
tárgyalás le járt, jelenleg 
az ajánlatokat elemzik, és 
hamarosan szerződéskötésre kerül 
sor. Ebben benne lesz, hogy a nyer-
tes cégnek az első négy hónapban 
le kell szállítania húsz dízel üzeme-
lésű autóbuszt. Így előreláthatólag 
ezek fognak a legkorábban, 2021 
első felében megérkezni.

Fél éven belül kezdik lecserélni a „nagykorúvá vált” buszokat
• Leltárt készített a marosvásárhelyi helyi közszállítási 
vállalat vezetősége miután az egyik autóbuszban a meny-
nyezetre erősített műanyag lemez menet közben levált és 
két utas megsérült. Közben kiderült: a Marosvásárhelyen 
közlekedő autóbuszok egy része kiöregedett. 

A régi autóbuszok kopottak és gyakran 
elromlanak. A két sárga között van az 
egyik, mindössze 5 éves jármű
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Az új napközi épülete. A tervezettnél 
korábban befejeznék
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