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• Hétfőtől hétközna-
ponként négy plusz 
buszt indítanak Ma-
rosvásárhelyen, ame-
lyet a diákoknak és a 
kisdiákok kísérőinek 
tartanak fent. A tanu-
lóknak ingyenes lesz 
az utazás, a kísérők-
nek 2 lejes jegyet kell 
váltaniuk. A részlete-
ket Portik Vilmos ma-
rosvásárhelyi alpol-
gármester ismertette.

SIMON VIRÁG

A tanulók reggeli utazását 
elősegítő kísérleti progra-
mot vezet be a marosvásár-

helyi városháza szeptember 13-ától, 
azaz hétfőtől. Mint Portik Vilmos-
tól, Marosvásárhely tömegközleke-
désért felelős alpolgármesterétől 
megtudtuk, a Marosszéki Közösségi 
Alapítvány javaslatait fi gyelembe 
véve a tömegközlekedési cég ve-
zetőivel és a közterületrendezési 
igazgatósággal közösen olyan prog-
ramot dolgoztak ki, amelynek célja 
népszerűsíteni a diákok körében az 
autóbusszal való iskolába járást.

Négy útvonalon két busz indul

A kidolgozott terv szerint négy 
útvonalon, a 10-es (Egyesülés ne-
gyed – nagykórház), 18-as (vegy-
ipari kombinát – nagykórház), 19-es 
(Tudor lakótelep – nagykórház) és 
23-as (Béga utcai végállomás – Kö-
vesdomb lakótelep – nagykórház) 
reggeli járatokat egy plusz járművel 

egészítik ki. Ezt azt jelenti, hogy a 
megszokott 7 óra 20 perc, illetve 7 
óra 25 perc esetében nem egy-egy 
busz fog indulni a végállomásokról, 
hanem kettő. Az elsőre csak a diá-
kok és a kisdiákok kísérői ülhetnek 

fel, a másodikra, amely közvetlenül 
az első után jön, az utasok többi 
része. A buszokon magyarul és ro-
mánul is beszelő helyi rendőr és 
jegyellenőr lesz, aki eligazítást ad, 
ha szükséges. A marosvásárhelyi 

lakhellyel rendelkező diákok az is-
kolakezdés első napjaiban ellenőr-
zőjükkel utazhatnak, majd miután 
megkapják az igazolást a tanintéze-
tektől, ki kell váltaniuk az ingyenes 
bérletet. Ezt meg kell tenniük ok-

tóber 4-éig, mert onnantól kezdve 
ezzel kell igazolniuk, hogy diákok 
és iskolába utaznak. A kísérők, 
akik a kisgyermekekkel vannak 
és az említett járatokat szeretnék 
igénybe venni, utazhatnak a tömeg-
közlekedési járatokra megváltott 
buszbérlettel vagy 2 lejes buszjegy 
ellenében.

Ez egy jó kezdet

Megtudtuk, hogy a reggeli, is-
kolásoknak fenntartott járatok a 
szokásos buszmegállókban áll-
nak meg. A buszokon utazó helyi 
rendőrök és a tömegközlekedési 
vállalat alkalmazottai rendsze-
ren be fognak számolni a tapasz-
taltakról, javaslatokat fo-
galmazhatnak meg, hogy 
megkönnyítsék a diákok 
utaztatását és kiküszöböl-
jék az esetleges nehézsége-
ket. Portik Vilmos arra kéri 
a szülőket, biztassák gyer-
mekeiket, hogy vegyék 
igénybe ezeket a buszokat, 
és a kisebb gyermekek ese-
tében az ellenőrzőbe írják 
be a szülő nevét és elérhetőségét, 
hogy szükség esetén fel tudják 
venni vele a kapcsolatot. Elhang-
zott az is: a szülők körében végzett 
korábbi felmérésekben megfogal-
mazódott, hogy a kisgyermekesek 
csak akkor engednék iskolabusz-
szal a gyermekeiket, ha azok az 
iskolák közelében állnának meg. 
Portik Vilmos elmondta, egyelőre 
nincs lehetőség erre, hiszen nem 
olyanok a járművek, és a legtöbb 
oktatási intézmény előtt lehetet-
len buszmegállót kialakítani.

Járatok diákok és kísérők számára
Iskolakezdéssel egy időben diákbuszok is lesznek Marosvásárhelyen

Teljesítménytúra

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát Egye-
sület szeptember 11-én tizedik 
alkalommal szervezi meg a 
hagyományos őszi, ezúttal jubi-
leumi Dél-Hargita Teljesítmény-
túrát. A tavalyihoz hasonlóan 
nagy a választék a gyalogos 
távok terén: 15, 30, 45 km-es 
szakaszokon lehet indulni, 
illetve választhatók 35 km-es, 
60 km-es és 85 km-es kerék-
páros távok is. A X. Dél-Hargita 
Teljesítménytúrának ismét a 
zsögödi strand ad majd otthont. 
A nevezés online regisztráció 
formájában történik, illetve a 
helyszínen is van lehetőség 
jelentkezésre. Regisztráció: 
https://www.cseke.ro/dhtt.

• RÖVIDEN 

B A L O G H  L E V E N T E

C îţu a kormányülést követően el-
mondta, a megyei kormánymeg-

bízottak helyét egyelőre nem töltik 
be, hatásköreiket az alprefektusok 
veszik át. Az államtitkárok menesz-

tését kétséges elkötelezettségükkel 
indokolta. „Attól a pillanattól kezd-
ve, hogy alkuba bocsátkoztak az 
AUR-ral és a PSD-vel, nem lehetnek 
ott az államtitkáraik a minisztériu-
mokban, mivel nem tudni, milyen 
érdekeket képviselnek majd ott” 
– szögezte le a kormányfő szerdán 
este a Digi 24 hírcsatornának. A 26 

államtitkár menesztéséről szóló ren-
delet szerdán este meg is jelent a Hi-
vatalos Közlönyben.

A döntésre reagálva Dacian Cio-
loș, az USR-PLUS társelnöke úgy 
fogalmazott: a menesztett államtit-
károk „egy tisztségével visszaélő mi-
niszterelnök áldozatai”, és reményét 
fejezte ki, hogy hamarosan ismét 
ugyanazon koalícióban tevékeny-
kedhetnek majd, csak más minisz-
terelnök irányítása alatt.

Cîţu egyébként az államtitkárok 
és megyei kormánymegbízottak 
menesztése ellenére azt mondta: ha 
az USR-PLUS lemond a bizalmat-
lansági indítványról és hajlandó 
tárgyalóasztalhoz ülni, visszatér-
het a kormányba, ugyanazokba a 
tisztségekbe. Arra a felvetésre, hogy 

hajlandó lenne-e visszahelyezni 
tisztségébe Stelian Ion igazságügyi 
minisztert, akinek a menesztése mi-
att az USR-PLUS benyújtotta az in-
dítványt, megjegyezte: előbb a volt 
partnernek tárgyalóasztalhoz kell 
ülnie, aztán „majd meglát-
juk”. Cîţu szerint csakis 
az eddigi, „Európa- párti” 
koalíció képes az orszá-
got kormányozni. Ionuţ 
Moş teanu, az USR-PLUS 
szóvivője ugyanakkor 
csütörtökön elutasította 
a kormányfő ajánlatát, 
mondván: már nincs alkupo-
zícióban, és úgy vélte, meg vannak 
számlálva a napjai a politika csú-
csán, függetlenül attól, hogy párt-
elnökké választják vagy sem.

„Tisztogatást” hajtott végre Florin Cîţu miniszterelnök
• Florin Cîţu miniszterelnök úgy döntött: ha az USR-
PLUS hivatalosan távozott a kormányból, akkor nem 
csupán a minisztereinek, hanem a prefektusainak és az 
államtitkárainak is szedniük kell a sátorfájukat. Ennek 
nyomán a csütörtöki kormányülésen leváltották a párt 
által delegált 14 prefektust (köztük a Hargita megyei 
kormánybiztost, Szabó Zsoltot) és 28 alprefektust, illetve 
előzőleg, szerdán este az államtitkárokat menesztette.

Portik Vilmos mutatja, hogy milyen táblája 
lesz a buszoknak. A kicsik és kísérőik is 
utazhatnak az új járatokkal 
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