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Hat hónap áll rendelkezésre
Sportpályát építenek Gyergyóalfaluban – 2,5 millió lejt szánhatnak rá
• Multifunkcionális 
sportpályával bővül a 
gyergyóalfalvi Gusz-
ti kertben kialakuló 
közösségi tér, erről 
írtak alá szerződést az 
illetékesek. Amint el-
készül, már nemcsak 
a kicsik, de a nagyob-
bak, felnőttek számá-
ra is kikapcsolódási 
lehetőség nyílik ott.

GERGELY IMRE

Az Országos Beruházási Tár-
saság (CNI) épít Gyergyó-
alfaluban típusterv szerint 

egy több sportág művelésére is al-
kalmas sportpályát. Mint Gáll Sza-
bolcs polgármestertől megtudtuk, 

már korábban elindult az 
alfalvi Guszti kertben egy 
modern közösségi tér létre-
hozása, ahol eddig a gye-
rekeknek volt lehetőségük 
a játszásra, most viszont a 
sportpálya megszületésével 

a fi atalok, felnőttek is kikap-
csolódási, sportolási lehetőséget 
találnak.

Elsősorban a focira gondolnak, 
de a pályát tenisz, kézilabda, kosár-
labda vagy más sportágak kedvelői 
is használhatják. Világítással is el 
lesz látva, azaz este is fogadni tudja 
a sportolni vágyókat, és korszerű 

öltözőket is kialakítanak. A beru-
házás költségeit (mintegy 2,5 millió 
lejt) az Országos Beruházási Társa-
ság fedezi. Az erről szóló szerződést 
szerdán írták alá Bukarestben, ahol 
jelen volt Kelemen Hunor minisz-
terelnök-helyettes, Cseke Attila fej-
lesztési miniszter, Barti Tihamér, az 
RMDSZ Székelyföldi Önkormányza-
ti Tanácsának elnöke és Bende Sán-
dor parlamenti képviselő is.

Figyelni kell az időjárásra

A polgármester közölte, hogy az 
építést végző cég úgy tervezi, már 
ebben az évben be is fejezi a fej-
lesztést. Jelezték azonban számá-
ra, hogy az alfalvi időjárás nem 
ugyanaz, mint a bukaresti, lehet, 
hogy nem fog úgy haladni, aho-
gyan szeretné. A határidő minden-
esetre 6 hónap. Közben épül a régi 

hokipálya helyén a sportcsarnok 
is, amelyet idén szeretne befedni és 
nyílászárókkal ellátni a kivitelező, 
hogy jövő februárban átadhassa az 
új létesítményt. 

Barti Tihamér elmondta még, 
hogy a bukaresti eseményen to-
vábbi gyergyószéki fejlesztési 
lehetőségekről is szó volt, sportlé-

tesítmények építéséről, de víz- és 
csatornahálózatok megvalósításá-
ról is egyeztettek.

Labdarúgás mellett a pályát 
tenisz, kézilabda, kosárlabda, 
vagy más sportágak kedvelői is 
használhatják
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     Ö N K O R M Á N Y Z A T A

Tanuszodát építenek 
Nyárádszeredában

Tizenegymillió lejes beruházásból 
tanuszoda épül az elkövetkező 
időszakban Nyárádszeredában. A 
beruházáshoz szükséges kivitele-
zési szerződést szerdán délelőtt 
írta alá Bukarestben a Nyárád 
menti kisváros polgármestere, 
Tóth Sándor. Az elöljáró közössé-
gi oldalán jelentette be a jó hírt, 
és beszélt arról, hogy régi álmuk 
valósulhat meg, kitartó munka 
eredménye ez a szerződés.  A 
nyárádszeredai uszoda, az ország 
több tanuszodájához hasonlóan, 
a standardoknak megfelelő, 
25 méter hosszú és 12,5 méter 
széles medencével lesz ellátva; 5 
úszósávot biztosít a tanulóknak, 
a tanórák alatt két osztály hasz-
nálhatja egyszerre. A medencét 
öltözőkkel, zuhanyzókkal és első-
segélynyújtó ponttal is felsze-
relik, tanítás után pedig a lakosok 
előtt is megnyithatják, így a 
helyi közösség minden tagjának 
hasznára válhat. A munkálatok ta-
vasszal kezdődnek. Tóth Sándor 
korábban többször beszélt arról, 
hogy a helyi önkormányzatoknak 
feladata kell legyen a mozgás 
népszerűsítése, ennek érdekében 
minden lehetséges anyagi keretet 
meg kell teremteni, minden pályá-
zási lehetőséget ki kell használni. 
(Simon Virág)

B Í R Ó  B L A N K A

N éhány héttel a kötelező gép-
jármű-felelősségbiztosítások 

(kgfb /RCA) piacán addig vezetőnek 
számító City Insurance biz-
tosítótársaság működési 
engedélyének megvonása 
után jelentősen megnöve-
kedtek az árak. A Ziarul Fi-
nanciar gazdasági napilap 
elemzése szerint az áremel-

kedés hátterében egyértel-
műen az áll, hogy szeptemberben 
megvonták a kgfp piacán vezető és 
a legolcsóbb árakat ajánló City In-

surance működési engedélyét. Azóta 
a kötelező gépjármű-felelősségbizto-
sítás ára átlépte az 1000 lejes határt, 
ez bizonyos kötvények esetében az 
ár megkétszereződését, akár meg-
háromszorozódását is jelenti. A City 
Insurance működési engedélyének 
bevonása után az Euroins maradt a 
legnagyobb játékos az RCA piacán, 
ennél a biztosítónál 1048 lejbe kerül 
egy hat hónapos kötvény egy 25 és 
30 év közötti gépkocsivezetőnek, B0-
ás bonus-malus rendszerbeli besoro-
lásban, egy 2016-os gyártású, 1598 
köbcentis hengerűrtartalmú gépko-
csira. Ugyanez a kötvény ugyanen-
nél a biztosítónál néhány héttel ko-
rábban még 590 lejbe került. 

Az eddigi olcsó drasztikusan 
drágult 

„A biztosítótársaságok többsége cse-
kély mértékben drágított, viszont a 
piacvezetővé előlépett Euroins je-
lentősen megemelte az árait. Mivel 
az ügyfelek többsége a legolcsóbb 
ajánlatot választja, úgy érzékelik, 
hogy drasztikus drágítás követke-
zett be a piacon” – értékelte a ki-
alakult helyzetet megkeresésünkre 
Lőrincz Lehel, a Transilvania Broker  
ügyvezetője. Hozzátette, az Euroins 
tulajdonképpen felemelte az árait 
megközelítőleg a többiek szintjére, 
hiszen az eddigi versenytársa, a City 
Insurance kiesett a képből. Ugyan-
akkor vannak kategóriák, melyeknél 
mindenki számottevően drágított, 
például a tehergépkocsik esetében, 
hiszen azokért nem „harcolnak” a 
biztosítók. A tehergépkocsik által 
okozott károk ugyanis általában óri-
ásiak, ezért a biztosítók ódzkodnak 
attól, hogy ezekre kössenek kötelező 
felelősségbiztosítást, így növelik az 

árakat. Az eddigi 10 ezer lejes köt-
vény most már 14 ezer lejbe kerül.

„Egyértelműen felmentek az 
árak, kategóriánként változik, hogy 
milyen mértékben, de valóban két-
szeres-háromszoros emelkedés 
is tetten érhető” – vont mérleget 
Lőrincz Lehel. Hozzátette, leginkább 
az egy hónapos, illetve a féléves lejá-
ratú kötvények drágultak, sok eset-
ben elenyésző a különbség árban a 
féléves és az egyéves lejáratú között, 
így érdemes az utóbbit választani.

A bróker emellett azt ajánlja, 
hogy aki hatékony és gyors kár-
rendezést szeretne, válassza a köz-
vetlen elszámolás lehetőségét, ami 
opcionálisan beleszámolható a 
kgfb -ba. „Ezért ugyan felárat kell 
fi zetni, biztosítótársaságonként vál-
tozóan 80–200 lejjel is többe kerül, 
de ebben az esetben nem kell azért 
aggódni, hogy ha olyan gépkocsi 
okoz nekünk kárt, amelynek a bizto-
sítása a City Insurance-nél van, több 
hónapot kell várni a kárrendezésre” 
– mondta Lőrincz Lehel.

Drasztikusan drágult a kötelező biztosítás
• Az eddigi ár dupláját, sőt akár tripláját is elkérik a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosításért. Valójában 
az történt, hogy a második legolcsóbbnak számító 
Euroins felvitte az árait a többi biztosító szintjére, és 
mivel a többség átlagban a legolcsóbb kötvényt vá-
lasztja, ez drasztikus drágulásként csapódik le.

Sötétvörös besorolás
A megyei katasztrófavédelmi 
bizottság szerdai rendelete 
értelmében Székelyudvarhe-
lyen és Székelykeresztúron 
október 26-áig a sötétvörös 
forgatókönyv lép érvénybe. Az 
újonnan bevezetett járványügyi 
szabályok értelmében minden 
olyan 12 év felettinek, aki nem 
rendelkezik digitális zöldiga-
zolvánnyal, tilos lesz elhagynia 
otthonát pénteken, szombaton 
és vasárnap este 8 és hajnali 
5 óra között. Ez alól kivételt 
képeznek azok, akik munkavég-
zés miatt – munkaadói igazolás, 
munkahelyi igazolvány vagy 
saját felelősségre írt nyilatkozat 
kíséretében – tartózkodnak kint, 
orvosi vizsgálatra igyekeznek, 
vagy gyógyszerek beszerzése 
céljából hagyták el a lakást, 
illetve akik utazás miatt hagyták 
el otthonukat a fent említett 
időintervallumban, amit jeggyel, 
foglalással tudnak bizonyítani. 

• RÖVIDEN 




