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Játszóteret építenek
Saját forrásaikat felhasználva láttak munkához

F Ü L ÖP -S Z É K E LY B O T ON D

Ö sszesen 350 ezer lejt fordít 
saját költségvetéséből a 
székelykeresztúri önkor-

mányzat egy játszótér megépítésére, 
amelyet a Dávid Ferenc lakónegyed-
ben valósítanak meg – nyilatkozta 
lapunknak Koncz Hunor János, Szé-
kelykeresztúr polgármestere. Mint 
mondta, nem véletlen a helyszínvá-
lasztás, hiszen egy fejlődőben lévő 
lakótelepről van szó, ahol a környező 
házakon kívül jelenleg két – két-két 
lépcsőházzal rendelkező –, a bérlők 
által átvett ifj úsági tömbház van, és 
újabb harminc lakás épül. Utóbbia-
kat hamarosan át is adják, jelenleg 

az áram bevezetésére várnak. Ösz-
szességében szeretnék, hogy minél 
jobb környezetbe költözhessenek a 
fi atalok. A játszótér egyébként nincs 
messze a Kossuth Lajos, illetve az 
Orbán Balázs lakóteleptől sem, így 
onnan is átsétálhatnak a lakók.

Nem csak játszótér

Koncz Hunor János közölte, a játszóe-
lemeken kívül kinti sporteszközöket 
is felszerelnek, ugyanakkor padok 
és asztalok is lesznek azoknak, akik 
megpihennének, esetleg társasjáté-
koznának. Ennek lényege, hogy min-
den korosztály megtalálja a számára 
megfelelő kikapcsolódási lehetősé-
get a téren. „A gyerekek játszhatnak, 
a fi atalok sportolhatnak, ugyanakkor 

az idősek is kikapcsolódhatnak” – fo-
galmazott. A felszerelt eszközökkel 
kapcsolatban rámutatott, ezek mind 
jó minőségűek és időtállók, néhány 
éve ugyanis már vásároltak hasonló 
felszereléseket – amelyeket a kisvá-
ros más pontján helyeztek el –, és 
azok jelenleg is jó állapotban 
vannak. A gyerekek bizton-
ságára is gondoltak, ezért a 
kerítéssel körbevett játszóté-
ren gumiszőnyegeket helyez-
tek el, hogy ne sérüljön meg 
senki.

A polgármester arra is kitért, 
hogy szerencsére még az építkezési 
anyagok megdrágulása előtt sikerült 
megrendelni a szükséges elemeket 
egy magyarországi cégtől, ám azok 
legyártása és leszállítása mostanáig 
elhúzódott. A lényeg az, hogy a kivi-
telező azt ígérte, jövő hét végéig befe-
jeződik az építkezés, így a Mikulás el-
hozza a gyerekeknek az új játszóteret 
– tette hozzá.

Zajlik a munka. Jövő hét végére 

elkészül az új játszótér
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SI MON V I R ÁG

C seke Attila fejlesztési miniszter 
kedden délután közösségi olda-

lán jelentette be, hogy 15 új elektromos 
és környezetbarát autóbuszt vásárol-
hat Marosvásárhely a minisztérium 
támogatásával. Mint Portik Vilmos 
tömegközlekedésért felelő marosvá-
sárhelyi alpolgármestertől megtud-
tuk, a szaktárca 2019-ben indította el 
a közbeszerzést, de a két jelentkező 
török cég közül az egyik megóvta an-

nak eredményét. A napokban járt le az 
óvás kivizsgálása és a nyertes kihirde-
tése, ezért lehet beszámolni a jó hírről: 
15 teljesen elektromos, kis méretű, leg-
több 50 személy szállítására alkalmas 
buszt kap a város. Ezek a buszok vár-
hatóan 2022 végéig érkeznek meg, és a 
10-es, 30-as és 43-as útvonalakon fog-
nak közlekedni, hiszen ide kellenek 
kisebb járművek.

Több projekt, többféle busz

Mint az alpolgármester elmondta, 
Marosvásárhelynek van még egy 
elektromos buszok beszerzését célzó 
projektje, amelyben a versenytár-
gyalás lezárult. A Solaris cég fogja 
legyártani a 32 elektromos járművet, 

melyekből 12-nek legkésőbb jövő 
nyárig kell megérkeznie. A buszok 
érkezéséig teljesen át kell alakítani 
a helyi közszállítási vállalat udvarát, 
hiszen egyebek közt töltőállomáso-
kat kell beszerelni, hogy az érkező 
buszok működni tudjanak. Itt elég 
sok bürokratikus akadályba ütkö-

zik a városvezetés, de Portik Vilmos 
reményét fejezte ki, hogy mire a 
gépjárművek megérkeznek, minden 
készen lesz a végállomásnál is. Ma-
rosvásárhelynek szintén uniós támo-
gatásból van egy hibrid autóbuszok 
beszerzésére irányuló pályázata is, 
ez esetben a közbeszerzés 
zajlik. Ugyanakkor a helyi 
költségvetésből 41 dízel 
meghajtású autóbuszt vásá-
rolnak, melyeket egy török 
cég gyárt. Ezekből 20 idén 
december közepéig meg fog 
érkezni. Már zajlanak az 
előkészületek a járművek 
fogadására, hogy gyorsan 
megtörténjen a beíratásuk és minél 
hamarabb átvehessék a régi, el-
használt autóbuszok helyét. Jelenleg 
Marosvásárhelyen 86 autóbusz áll a 
városi tömegközlekedés szolgálatá-
ban, de ezekből napi szinten tucatnyi 
javításra szorul.

Várhatóan már idén lesznek új autóbuszok Marosvásárhelyen
• Szinte biztos, hogy december első felében új dízel 
meghajtású autóbuszok érkeznek Vásárhelyre – tudtuk 
meg Portik Vilmos alpolgármestertől, akitől arról is ér-
deklődtünk, hogy mit lehet tudni azokról az elektromos 
buszokról, amelyek megvásárlását Cseke Attila fejlesz-
tési miniszter jelentette be kedden délután.

A régi autóbuszok gyakran 

meghibásodnak, néha ki is gyulladnak
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• Minden korosztályt kiszolgáló, játszóelemekkel, 
sporteszközökkel, padokkal és asztallal felszerelt 
játszótér épül a székelykeresztúri Dávid Ferenc lakóte-
lepen, ahol az ifjúsági tömbházlakások is találhatók. 
Az építkezés hamarosan befejeződik.

Számos beruházást, fejlesztést 
ígér a közúti infrastruktúra terén 

a kiszivárgott kormányprogram. A 
PSD–PNL–RMDSZ-koalíció célként 
tűzte ki egyebek mellett, hogy kor-
szerűsítik a megyei és helyi utak 40 
százalékát, felújítanak 3000 kilomé-
ternyi megyei utat, mint ahogy 10 
000 kilométer helyi utat vagy utcát 
is. A víz- és csatornahálózat bővíté-
sét a többéves, 2021–2028 között zajló 
An ghel Saligny- program keretében 
látják megvalósíthatónak, amelynek 
költségvetése 50 milliárd lej. Hosszú 
távon azt szeretnék elérni, hogy Ro-
mánia bármely pontjáról elindulva 
legtöbb egy órán belül rá lehessen 

csatlakozni egy autópályára 
vagy gyorsforgalmi útra. A 
közlekedési minisztérium 
vállalja a folyamatban lé-
vő beruházások folytatását 
és befejezését. Az erdélyi 
érdekeltséggel is bíró sztrá-

dák közül a listán találjuk az 
ősidők óta épülő észak-erdélyi autó-
pályát, illetve a Nagyszeben–Pitești, 
Szászsebes–Torda és Lugos–Déva 
sztrá dákat. „Érett és kellőképpen 
megalapozott” dokumentációkat 
ígérnek továbbá a beruházás útvona-
láról és a befektetés értékéről olyan 
Erdélyt is érintő autópályák kapcsán, 
mint a Marosvásárhely–Ungheni, 
Brassó–Bákó, Temesvár–Temesmó-
ra, Marosvásárhely–Brassó sztrá dák 
vagy sztrádaszakaszok. A tervezett 
gyorsforgalmi utak lajstromában is 
több erdélyi vonatkozásút találunk, 
Lugost Calafattal, Sepsiszentgyörgyöt 
Gyergyóditróval, Szovátát Csíkszere-
dával, Nagybányát Dés, Beszterce és 
Dornavátra érintésével Suceavával 
tervezik összekötni az autópályánál 
keskenyebb, de a haladást nagyban 
felgyorsító aszfaltcsíkokkal.

Nagyszabású vasútfejlesztési ter-
vek is vannak ugyanakkor, a teljes 
hálózatot érintő beruházásokról, új 

szerelvények vásárlásáról, az elekt-
romosvezeték-hálózat bővítéséről, 
a Román Vasúttársaság személy-
szállító ágazatának (CFR Călători) 
digitalizációjáról tesznek említést. 
Szó esik ugyanakkor a tervezett Bu-
karest–Kolozsvár–Budapest gyors-
vasútról, a bukaresti metróhálózat 
kiterjesztéséről, illetve a kolozsvári 
metróhálózat kiépítéséről, valamint a 
helyi érdekeltségű vasúti közlekedés 
fi nanszírozásáról többek között Bu-
karest, Kolozsvár és Temesvár metro-
poliszövezetében.

Kórházak, bölcsődék, lakások

A dokumentum szerint a nagykoa-
líció 500 bölcsőde, óvoda és iskola 
építését vagy felújítását vette tervbe. 
Tizenöt campust is kialakítanának, 
amelyekben iskolák, kollégiumok, 
sportpályák, műhelyek, laborok és 
étkezdék kapnának helyet. A listán 
szerepel még 20 egyetemi kollégi-
um, 5 egyetemi központ, 20 diáktá-
bor és 20 kiválósági központ is. Az 
egészségügyi befektetések sorában 
találjuk 200 vidéki orvosi rendelő 
építését, felújítását és felszerelését, 15 
megyei, 30 városi, illetve 7 másfajta 
kórház korszerűsítését. Öt, egyenként 
2000–16 000 férőhelyes sportcsar-
nok, 8 olimpiai medence, 5 versenyek 
rendezésére is alkalmas műjégpálya, 
7 sportkomplexum, 150 sportpálya, 
30 tanmedence, 100 műjégpálya, 120 
sporttelep, illetve 5 olyan sportköz-
pont is szerepel a listán, amely lehe-
tőséget teremt a profi  sportolóknak 
az olimpiára való felkészülésre. Az 
Országos Lakásügynökség (ANL) ál-
tal lebonyolított lakásépítések terén 
újdonság, hogy a Tanító háza, az Or-
vos háza név alatt vidéki lakásépítési 
program indul, melyek célja a szak-
emberek odacsábítása.

Bálint Eszter

Célkeresztben a beruházások
• Nagyszabású fejlesztéseket ígér a nagykoalíció kiszivár-
gott kormányprogramja: utak, kórházak, bölcsődék, sport-
létesítmények épülnek, folytatódik a vasút korszerűsítése. 




