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Beruházás

Önkiszolgáló benzinkutat telepítenek 
a Kaufland előtti térre

hírfolyam

> Udvarhelyi lány az X-Faktorban. A 
tavalyi kudarc után, amikor rögtön az első for-
dulóban kiesett, most sikerrel vette az előválo-
gatókat az X-Faktor tehetségkutatóban Abodi 
Nagy Blanka. A 22 éves székelyudvarhelyi lány 
Cserháti Zsuzsa Boldogság, gyere haza című 
dalával nyerte el a Nagy Feró, Malek Miklós, 
Keresztes Ildikó, Geszti Péter alkotta zsűri tet-
szését. Keresztes külön kiemelte az udvarhelyi 
lány „izgalmas hangszínét”, Malek egyéninek, 
érdekesnek nevezte Blanka hangját, Ferónak 

pedig az tetszett, hogy nem próbálta Cserhá-
tit utánozni. „Aranyos, egyszerű, természetes” 
– mondták kórusban a zsűritagok. Egy helyi 
rendezvényzenekar énekesnőjeként dolgozó 
lányt legközelebb október elsején, szombaton 
este fél kilenckor láthatjuk az RTL Klubon.

> ApróNÉPtáncoktatás. Az Udvarhely 
Táncműhely és a Ziccer Egyesület szervezé-
sében, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, 
Albert Éva és Pál Levente táncosok, illetve 
Hadnagy Kamilla zenész irányításával ok-
tóber 4-étől ismét beindul a gyermekeknek 

szóló néptáncoktatás. Keddenként az óvo-
dáskor előtti gyermekeket 16.30-tól, míg az 
óvodásokat 17 órától várják a helyszínen, az 
Udvarhely Táncműhely próbatermében (a 
Művelődési Ház alagsorában).

> Áramszünet három faluban. Szeptem-
ber 29-én, csütörtökön reggel nyolc és délután 
három óra között javítási munkálatok miatt 
szünetel az áramszolgáltatás Abásfalván és 
Sükőben. Holnapután, pénteken 8 és 15 óra 
között Székelydályában sem lesz villany, szintén 
munkálatok miatt.w

A bukaresti Bioromoil Automatic 
stations vállalkozás automata 
üzemanyagtöltő állomást épít 
a Bethlenfalvi út és a Kaufland 
közötti, utóbbi tulajdonában levő 
üres területre – tudta meg a 
Hargita Népe. A polgármesteri 
hivatal az engedélyekért cseré-
be azt kérte: ha kutat akarnak, 
építsenek körforgalmat is, hisz 
ha nem, az amúgy is zsúfolt ke-
reszteződésben a feje tetejére 
áll a forgalom. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Miközben a Bethlen Gá-
bor, Villanytelep és Tá-
bor utca kereszteződé-

sében épülő, második udvarhelyi 
körforgalomról szóló hírekkel 
van teli a sajtó, a Hargita Népe azt 
is tudja, hol lesz a harmadik kör-
forgalom. Mint kiderítettük, ezt 
nem a város építi, a beruházás nem 
a helyi büdzsét fogja terhelni, ha-
nem egy magánvállalkozás készíti 
el még idén, legkésőbb tavasszal. 
A bukaresti székhelyű Bioromoil 
Automatic Stations vállalkozás – 
mint neve is jelzi – önműködő, 
vagyis automata, önkiszolgálós 
benzinkutak építésére-üzemelte-
té sére szakosodott, többnyire 
be vásárlóközpontok mellett ala-
kítanak ki töltőállomásokat. A 
Kaufland is ilyen szempontból 
partnerük, így nemrég a vállal-
kozás a székelyudvarhelyi polgár-
mesteri hivatalhoz fordult: enge-
délyezzék egy önkiszolgáló ben-
zinkút építését a helyi Kaufland 
területén, a vasúti sínek és a főút 
közötti felületen. A polgármesteri 
hivatal rá is bólintott a beruházás-
ra, mindössze egyetlen kikötésük 
volt: mivel a töltőállomás autós 
forgalma jócskán bonyolítaná az 
amúgy is nehézkes közlekedést a 
Kaufland előtti kereszteződésben, 
említett csomópontba a vállalko-
zás építsen egy körforgalmat. 

– Az engedély mellé társítot-
tuk ezt: ha kutat akarnak, akkor 
építsenek egy körforgalmat is, 
mert ha nem, a bevásárlóközpont-

tól, illetve majd a benzinkúttól 
nehéz lenne rátérni a főútra – vá-
zolta lapunknak Farkas Domo-
kos, a polgármesteri hivatal urba-
nisztikai osztályának vezetője.

Azt is megtudtuk, a Bioromoil 
minden szükséges engedélyt meg-
kapott, így bármikor nekifoghat-
nak az építkezésnek.

Tikosi László, a polgármesteri 
hivatal műszaki igazgatója mind-
ezt azzal toldotta meg, informá-
ciói szerint még idén, legkésőbb 
tavasszal meg is épül városunk 
első automata benzinkútja, illetve 
ezzel párhuzamosan a harmadik 
körforgalom is. 

A Bioromoilról azt kell tudni, 
hogy menedzserei ügyfélorientált, 
olcsó és biokutakban gondol-
kodnak. Az első, AutoMat név 
alatt futó töltőállomásukat ta-
valy novemberben építették meg 
Craiován, azóta pedig országszerte 
már jó párat üzembe helyeztek. A 
vállalkozás vezetőinek tervei sze-
rint Románia különböző nagyvá-
rosaiban, többnyire bevásárlóköz-
pontok szomszédságában 2013-ig 

száz kis kutat szeretnének felépíte-
ni, mely lépésükkel az üzemanyag-
forgalmazói piac 3 százalékát nyer-
nék meg maguknak. A beruházás-
sorozatuk összértéke 23 millió eu-
róra rúg, egy benzinkút felépítése, 
üzembe helyezése pedig nagyjából 
200 000 euróba kerül. 

Egy AutoMat önkiszolgáló 
benzinkútnál hat töltőpont ta-
lálható, ezeken háromféle üzem-
anyagot forgalmaznak: kétféle 
benzint és egy dízelt. Ezen kutak 
érdekessége, hogy nincs kiszol-
gáló személyzet, minden lépést 
a betérő gépjárművezetőnek kell 
megejtenie. Fizetni készpénzzel 
vagy bankkártyával lehet, illetve 
a cégek AutoMat-kártyát is be-
szerezhetnek. A vállalkozás úgy 
mérte, kútjainál nemcsak olcsóbb 
az üzemanyag, hanem csökken 
a tankolási idő is: a gépbe behe-
lyezzük a pénzt vagy a bankkár-
tyát, beütjük az összeget, majd 
tankolhatunk is, a végén pedig a 
műveletről számlát kapunk. A ro-
mániai városokban már felszerelt 
AutoMat-kutaknál egy előrecso-

magolt snack-, illetve üdítő-auto-
mata is működik, no meg számos 
kútba BRD-bankautomatát is 
beépítettek. Nagyobb települése-
ken egy ilyen töltőállomás átlagos 
napi forgalma 250 kliens körül 
alakul. 

Az alapötlet amúgy nem egye-
di, világszerte működnek már 
automata benzinkutak. Románi-
ában a Rompetrol üzemeltet ha-
sonló állomásokat.

Idetartozik, hogy a Bioromoilt 
négy olyan exrompetrolos me-
nedzser alapította, aki a Rom-
petrolnál a hasonló ötleteket, 
elképzeléseket (Rompetrol Exp-
ress, Fill and Go) kidolgozta. A 
Bioromoil ugyanakkor nemcsak 
forgalmazni, hanem előállítani is 
szeretne: egy évi 50 000 tonnás 
biodízel- és egy 80 000 tonnás 
étolajgyár is beruházási listájukon 
szerepel. A világtrend ugyanis, 
hogy le kell cserélni a klasszi-
kus üzemanyagot bióra, amely 
ugyanolyan műszaki jellemzők-
kel bír, mint a klasszikus, csak 
környezetbarátabb. 

Pedagógusok 
találkoztak

Előadások, workshopok, szé les 
 körű szabadidős tevékeny ségek 
szerepeltek az udvar hely széki fi-
atal pedagógusok fórumának ne-
gyedik kiadásán, Homoródfürdőn.

HN-információ

Ahét végi esemény megnyitó-
ján Hargita Megye Tanfel-
ügyelősége részéről Ferencz 

Salamon Alpár főtanfelügyelő, a 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége részéről Burus Siklódi 
Botond elnök, a szervező Delphi 
Egyesület részéről pedig Lőrincz 
Csilla köszöntötte a résztvevőket. 
Borboly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke nemcsak a megnyi-
tón üdvözölte az összegyűlt pedagó-
gusokat, hanem az esti szabadidős 
programokba is bekapcsolódott, így 
a résztvevőkkel a tábortűz mellett 
kötetlen beszélgetésbe elegyedve 
nyílt lehetősége megvitatni az őket 
foglalkoztató kérdéseket. Az előző 
évektől eltérően a pénteki nap prog-
ramja rendhagyó természetismeret-
órát is magában foglalt: a Pálfalvi 
Pál biológus által vezetett túrán a 
pedagógusok a környék élővilágába 
nyerhettek betekintést. Szombaton 
a Szolnok Városi Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársainak irányításá-
val a résztvevők A szülő mint partner 
témájában mélyülhettek el, előbb 
egy előadáson, majd kiscsoportos 
műhelymunka keretében. Szóba ke-
rült, hogy a pedagógusok nincsenek 
mindig tudatában annak, mennyire 
jelentős a szülőkkel való munka, pe-
dig a problémák kezelésében komoly 
eredmények érhetők el, ha pedagó-
gusként a szülőt mint partnert ma-
guk mellé állítják. A képzési hétvége 
szervezése, a szabadidős tevékeny-
ségek gördülékenysége a szervező 
Delphi Egyesület munkatársainak 
(Kacsó Kati, László Laura, Lőrincz 
Csilla és Varga Andrea) köszönhető, 
a rendezvény fedezetét  Hargita Me-
gye Tanácsa biztosította.

A résztvevők visszajelzései, de a 
rendezvény iránti érdeklődés is jelzi, 
hogy a Fiatal Pedagógusok Fóruma 
hiánypótló rendezvény, amely képes 
rugalmasan alkalmazkodni a fiatal 
tanerők képzési igényeihez, és arra 
is jó alkalmat teremt, hogy a tanév 
kezdetén a fiatal pedagógusok feltöl-
tődjenek, új ismeretekkel és ötletek-
kel gazdagodjanak, megvitassák az 
új iskolai év kihívásait.

Töltőállomás épül a nagyáruház elé. Csatolt áru a körforgalom  fotó: máthé lászló ferenc


