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• Fedett, Európában 
egyedi okospadot ál-
lítottak fel a hétvégén 
Marosvásárhelyen, a 
Színház téren. A ma-
gyarországi gyártónak 
jelenleg három padja 
van használatban Ro-
mániában, egy kisebb 
méretű szintén Vá-
sárhelyen, egy pedig 
Székelykeresztúron.

SI MON V I R ÁG

A lumíniumból készült okos-
padot helyeztek el Marosvá-
sárhelyen a Színház téren. 

A napelemmel működő pad feltölti a 
telefonokat, 4G-s internetet biztosít, 

méri a levegő minőségét, és 
adatokat szolgáltat az érdek-
lődők, használók számáról 
is. A padot egy magyaror-
szági cég gyártja, amelynek 
termékei Horvátországban, 
Görögországban és Németor-

szágban is jelen vannak már. A 
Marosvásárhelyen kiállított fedett pad 
az első ilyen termék, és fél évre adták 
használatba – ingyen – a vásárhelyi 
városházának, városlakóknak.

Digitális eszköz városszerte

A termékről a magyarországi cég ro-
mániai képviselője, Nagy Roland be-
szélt a sajtó képviselőinek, kifejtve, 
hogy a napelemmel működő, nyolc-
személyes okospad tartós alumíni-
umból készült, és reméli, hogy sok 
marosvásárhelyi fogja kipróbálni. 
Marosvásárhelyen, szintén a főtéren 
egy magán vendéglátó egységnél 
van még egy kisebb méretű okospad-
juk, egy másik pedig Székelykeresz-
túron. A padok ára 4000 és 12 000 
euró között van. 

Nemcsak okospadokat gyárt és for-
galmaz a magyarországi cég, hanem 
okostelefonnal nyitható könyvespol-
cokat is, továbbá olyan rendszereket, 
amelyek segítségével festményeket, 
kiállításokat lehet bemutatni, akár 
szabadtéren. A marosvásárhelyi Nagy 
Roland azt is elmondta, hogy jelenleg 
felmérik, mekkora igény van az okos-
eszközökre, mert szeretnének egy 
ilyen gyárat létrehozni Vásárhelyen is.

Az okospadot fél évig használhat-
ják bérmentesen a városlakók, majd 
a városvezetés eldönti, hogy megvá-
sárolja-e vagy sem. Marosvásárhely 
polgármestere, Soós Zoltán a kérdés 
kapcsán jelezte, fontosnak tartja, 

hogy okoseszközök legyenek a köz-
tereken is, épp ezért örül, hogy a he-
lyieknek lehetőségük van kipróbálni 
ezt az eszközt. Ugyanakkor elképzel-
hetőnek tartja, hogy parkokban, a fi a-
talok által látogatott helyeken is ilyen 
padokat helyezzenek el.

Székelykeresztúron bevált

Idén augusztusban helyeztek el egy 
okospadot Székelykeresztúron a 
városközpontban. A három férőhe-
lyes okoseszközt azóta nagyon so-
kan használták és használják. Mint 
a székelykeresztúri polgármester, 
Koncz Hunor János a Székelyhonnak 

elmondta, ingyen kapták haszná-
latba a magyarországi cégtől az 
okospadot, amely nagyon népsze-
rű, főleg a fiatalok körében. Az 
eszköz által a levegő minőségéről, 
az időjárásról gyűjtött adatokat el-
sősorban a gyártó cég kapja meg, 
de a városnak is a rendelkezésére 
bocsátják. A polgármester elmond-
ta, mindenképpen szüksége van 
a fejlődő településnek ilyen oko-
seszközökre, és hosszú távon gon-
dolkoznak azon, hogy ilyeneket 
beszerezzenek, ilyenek megvásár-
lására pályázzanak.

A padok is lehetnek okosak
Egyedi tervezésű okospadot lehet kipróbálni Marosvásárhelyen

A buszra várakozók gyorsan 

megbarátkoztak az okospaddal, 

sokan kipróbálták, mit tud
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Székelykeresztúron három 

férőhelyes okospad várja 

hónapok óta az érdeklődőket
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S zakemberek segítségét, hozzáér-
tését kérhetik a gazdák, példá-

ul abban, hogy milyen engedélyek 
szükségesek egy termék hivatalossá 
tételéhez, vagy melyik szervhez mi-
lyen kérdésekkel kell fordulni. Ahogy 
Bálint Erika, a Maros Megyei Tanács 
sajtóirodájának munkatársa érdeklő-
désünkre elmondta, a vidékfejlesztési 
osztály szakmai tudással és tapaszta-
lattal rendelkező munkatársai a ren-

dezvények – képzések, vásárok, be-
mutatók – szervezésében nyújtanak 
segítséget, ahogy jogi tanácsadást is 
biztosítanak, akinek arra van szük-
sége, pályázatfi gyeléssel foglalkozná-
nak. Azt tervezik – mondta a szóvivő 
–, hogy szoros együttműködést alakí-
tanának ki a már meglévő és működő 
helyi gazdaszervezetekkel, ezekkel 
összefogva támogatják a gazdákat, 
hogy könnyebben, egyszerűbben tud-

ják fejleszteni gazdaságukat és értéke-
síteni terményeiket. 

Nem erre számítottak

„Vállaltuk, hogy lesz olyan szakosztá-
lya a Maros Megyei Tanácsnak, amely 
a vidékfejlesztéssel foglalkozik” – vá-
laszolta érdeklődésünkre Kovács Mi-
hály Levente, a megyei tanács alelnö-
ke, hozzátéve, hogy a Székely Gazdák 

Egyesületével és a Romániai Magyar 
Gazdák Egyesületének (RMGE) Maros 
megyei szervezetével is egyeztettek 
erről. Maros megyében több mint 25 
ezer személy foglalkozik mezőgaz-
dasággal, tehát indokolt egy ilyen 
szakosztály létrejötte – hangsúlyozta 
az alelnök. Fazakas Miklós, az RMGE 
Maros megyei szervezetének elnöke 
megkeresésünkre úgy fogalmazott, 
valóban szükség van egy olyan szer-
vezetre, amely a gazdák érdekeit kép-
viseli, irányítást és támogatást nyújt, 
azonban nem erre számított. Azt várta 
ugyanis, hogy az új szakosztály az ösz-
szegyűlt tudást és tapasztalatot hasz-

nálva vállalja a koordinálást. Fazakas 
szerint a turisztikai egyesület kereté-
ben mindez nem valósul meg, nem 
az történik, amire a Maros megyei 
gazdáknak szükségük van. Elmon-
dása szerint már hónapokkal ezelőtt 
megkereste a megyei tanács vezető-
ségét az együttműködés érdekében. 
„Sokkal hatékonyabbak lehetnének, 
ha azt a szakemberi kört, amely már 
évtizedek óta dolgozik, valamint a 
már létező és jól bevált infrastruktúrát 
használnánk közösen. Igaz, hivatalos 
értesítést sem kaptunk még” – tette 
hozzá Fazakas Miklós.

Antal Erika

Nem mindenki örül a vidékfejlesztési osztálynak
• A Visit Maros Egyesület keretében a Maros megyei önkormányzat létrehozta a 
vidékfejlesztési osztályát, amelynek célja, hogy a vásárok, bemutatók, képzések 
szervezése mellett jogi tanácsadással, képviselettel is segítsen a gazdáknak.




