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> Aszfaltoznak a 131-es úton. Dol-
goznak az aszfaltozógépek a 131-es szá-
mú megyei úton. Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke a kivite-
lező cég ügyvezetőjével a helyszínen írta 
alá a szerződést. „Ígéretünkhöz híven 
több mint félmillió eurót különítettünk 
el. A Felsőboldogfalva és Patakfalva 
közti 131-es számú megyei út aszfalto-
zására már tavaly sikerült beszerezni az 
anyag egy részét, és idén kezdődhettek 
el a munkálatok. A tavaly, illetve az idén 
leterített kötőréteget most koptatóré-
teggel vonjuk be. Tudomásom szerint 
ezen az útszakaszon 36 évvel ezelőtt 

aszfaltoztak” – mondta Borboly. Az 
elöljáró Árvátfalváról a székelypálfalvi 
letérőhöz ment ellenőrizni a DJ 136B 
jelzésű megyei úton folyó munkálato-
kat. A DJ 136B–DN 13A (országút)–
Székelypálfalva szakasz megerősítési 
munkálatai 2010-ben kezdődtek el. A 
kedvezőtlen, téli időjárási viszonyok 
beálltával 2011-ben folytatódtak az el-
kezdett alapozási munkálatok, majd az 
aszfaltszőnyeg leterítésével feldolgozták  
az előzően megvásárolt és megőrzésre 
elhelyezett aszfaltkomponenseket. A 
munkálatok összértéke meghaladja a 
900 ezer lejt.

> Székelyföldi Akadémia Simén-
falván. Az új tanügyi törvényről hall-
hattak előadást a Székelyföldi Akadémia 
résztvevői Siménfalván. Ferencz Salamon 
Alpár főtanfelügyelő optimizmusát han-
goztatta az új tanügyi törvény kapcsán: a 
helyi közösségek felelőssége nő az oktatás 
decentralizálása nyomán, és ez a tanév, 
az átállás miatt nehéz lesz az igazgatók 
számára – mutatott rá a főtanfelügyelő. 
Pozitívumként emelte ki, hogy 2012 ja-
nuárjától, a fejkvótás rendszer alapján, 
az állam finanszírozza az iskolák anyagi 
költségeinek 30 százalékát, idővel pedig 
majd a 100 százalékát, így ez a teher fo-

kozatosan lekerül az önkormányzatok 
válláról. Ferencz Salamon Alpár azt is el-
mondta, hogy a 2012–2013-as tanévtől 
a kötelező oktatás a „nulladik” osztállyal, 
azaz az iskolai előkészítővel kezdődik, és 
szintén a helyiek döntenek arról, hogy az 
a napközi vagy az iskola épületében mű-
ködjön majd.

A megyei tanács azzal a céllal indí-
totta útjára a Székelyföldi Akadémia 
konzultációsorozatot, hogy bevonja a 
vidéken élő értelmiségieket a politikai 
döntéshozatal előkészítésébe, illetve 
közéletben való szerepvállalásra ösztö-
nözze őket.

Várhatóan heves vita előzi meg a 
második székelyudvarhelyi kör-
forgalom mai átadását az önkor-
mányzati testület ma reggeli ülé-
sén. A polgáriak szerint a hivatal 
felduzzasztott árakkal dolgozta-
tott, s ha ez bebizonyosodik, ak-
kor feljelentik a polgármestert. A 
tisztázás végett áttekintenék 
a kivitelezési dokumentációt.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Akörforgalom dokumentá-
cióját fogják kérni a mai 
tanácsülésen az MPP taná-

csosai, szerintük ugyanis a polgár-
mesteri hivatal túl sokat fizet a kivi-
telező Multipland Kft-nek. 

– A kihelyezett tábla tanúsága 
szerint az udvarhelyi körforgalom 
465 ezer euró plusz áfába kerül. 
Ezzel szemben a kétszer akkora 
gyergyószentmiklósi körforgalom 
két és félszer kevesebbe, 188 ezer 
euró plusz áfába kerül, miközben 

a kivitelező cég mindkét esetben 
ugyanaz – magyarázta a Hargita 
Népének Molnár Miklós. A polgári 
párt tanácsosa azt is elárulta: a már 
kézhez kapott gyergyói dokumentá-
ció után kérni fogják az udvarhelyit 
is Bunta Levente polgármestertől, s 
mindkettővel egy független szakér-
tőhöz fordulnak véleményezésért. 
– Amennyiben bebizonyosodik a 
gyanúnk, miszerint felduzzasztott 
árak szerepelnek az udvarhelyi kör-
forgalom dokumentációjában, akkor 

az illetékes hatóságoknál feljelentjük 
a polgármestert – mondta Molnár.

A polgáriak ugyanakkor azt 
is nehezményezik, hogy az ud-
varhelyi lakosok a polgármester 
afrikai kirándulása miatt kerül-
getik a várost, hiszen szerintük 
tartani lehetett volna az október 
huszonhatodikai határidőt. „Egy 
hete szándékosan késleltetik a 
munkálatok befejezését, várják, 
hogy a városvezető térjen haza 
szafarijáról.”

Egy magyar nyelvű Kreszkönyv és 
az elméleti vizsgázást segítő szá-
mítógépes program megalkotása 
után a székelyudvarhelyi Balo 
Jan gépjárművezető szakoktató 
megírta A gazdaságos autóveze-
tő Bibliáját, melyben a takarékos 
gépjárművezetésre vonatkozó jó 
tanácsok, ötletek, tippek tömke-
legét adja. 

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

„Számomra mindig is fontos 
volt az ökologikus autó-
zás, az elsők között voltam 

az országban, aki gázas autóval ren-
delkezett, és mindig úgy igyekeztem 
tanítani diákjaimat, hogy kímélete-
sen autózzanak” – magyarázta Balo 
Jan. Az oktató azt mondja, manap-
ság mindenkinek fontosak azok 
az ismeretek, amelyek birtokában 
csökkenthető az autó fogyasztása, 
ezt viszont nem tanítják a sofőrisko-
lákban, mivel nem fér bele a keretbe. 
Az egyelőre csak román nyelven 
megjelenő A takarékos autóvezetés 
Bibliájából többek között kiderül, 
hogy érdemesebb kevés alkalom-
mal többet tankolni üzemanyagból, 
mint fordítva, hisz minden kútnak 
van hibaszázaléka. Ha mondjuk 
ez 1 deciliter, akkor 5 tankolt liter 
esetén 2 százalékot, 50-nél viszont 
csak 0,2 százalékot hibázik. Azt is 
megtudhatjuk, hogyan számoljunk 
valós fogyasztást: ha mondjuk 42,8 

litert tankoltunk, és 753 kilomé-
tert tettünk meg, akkor a 42,8 x 
100/753 = 5,68 liter/száz kilométer 
a pontos számítás. A gumiabroncs-
ok mérete, állapota is befolyásolja 
kilométeróránkat, hisz meglehet, 
hogy az óra egy nagyobb méret és 
kopott gumi esetén 100 kilométer 
helyett 101,4-et fog nekünk mutat-
ni. – Kevésnek tűnhet a különbség, 
ám a tenger is cseppekből áll – teszi 
hozzá Balo, majd újabb tanáccsal 
folytatja: ha időben látjuk, hogy meg 
kell állnunk, vagy lassítanunk kell, 
sebességcsökkentéshez használjuk a 
motorféket is. „Pénzkidobás a vég-
sőkig gyorsítani, majd energikusan 
fékezni. Ezt versenyeken teszik, nem 
közutakon.”

Másik ötlet, hogy kerüljük a hir-
telen gyorsulásokat, a nagy sebesség-
változtatásokat, mindössze 5 km/
órás ingadozást engedjünk meg. A 
sofőriskolákban nem tanítják a se-
bességfokozat-átugrást, pedig spó-
rolós megoldás. Ha a sebességhatár 
mondjuk 50 km/h, akkor ugyebár 
3-as fokozatban közlekedünk, a 
4-essel viszont olcsóbb: induljunk 
el 1-es fokozattal, gyorsítsunk egy 
keveset, váltsunk 2-esbe, ismét 
gyorsítsunk, és a 3-ast átugorva 
váltsunk 4-es fokozatra. Az 1–2–4-
es megoldás mellett használható az 
1–3–5-ös is. „E trükkök nem kez-
dőknek valók, és régi, nagyon kis 
motorral rendelkező autóknál nem 
alkalmazhatóak.” 

Sztrádára is vannak tippek: 
haladjunk legtöbb 100–110 km/
órával, hisz például 130-cal halad-
va száz kilométert 46 perc alatt te-
szünk meg, 110-zel pedig 54 perc 
alatt, a nyolcpercnyi különbség pe-
dig 1 liter üzemanyagot jelent.

Fontos tanács az is, hogy tartsuk 
mindig jó karban autónkat és alkat-
részeit, illetve ha tényleg takarékos-
kodni akarunk, akkor szereltessünk 
bele gázas (GPL) rendszert. 

Balo Jan leghasznosabb ta-
nácsa pedig az, hogy ne akar-
junk mindig autóval közlekedni! 
Adott esetben egy robogó, egy 
motorkerékpár vagy egy bringa is 
megteszi. „Ám ha autó kell, akkor 
csak okosan!”

számítógépes 
tAnfolyAm 

Netező nagyi?
Idősbarát számítógépes és in
ternettanfolyam címmel indított 
képzést Székelyudvarhelyen az 
Egy mosoly az Életért Egyesü-
let a polgármesteri hivatal tá-
mogatásával. A tanfolyam cél-
ja, hogy az időskorúak körében 
megszüntesse a társadalomtól 
való kirekesztettség érzetét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

Az Idősbarát számítógé-
pes és internettanfolyam 
megálmodója, Lőrincz 

Edit – a Baczkamadarasi Kis Ger-
gely Református Gimnázium in-
formatikusa és a képzést szervező 
Egy Mosoly az Életért Egyesület 
tagja – szerint akkor fogant meg 
benne a tanfolyam ötlete, amikor 
már több mint 10 éve foglalkozott 
felnőttképzéssel. Ezeken a képzé-
seken jól látható és érezhető volt a 
korosztályok közötti informatikai 
ismeretek különbsége. Ekkor me-
rült fel, hogy külön kellene fog-
lalkozni az idősebb korosztállyal 
is, hisz köztudott, hogy az 55 év 
felettiek kevéssé nyitottak a tech-
nikai újdonságokra, ezért a képzés 
célja elsősorban e félelmeket és 
hátrányokat segíthetne leküzde-
ni. Az első ilyen csoportot 2010-
ben indította el Lőrincz azért, 
hogy fel tudja mérni, mekkora az 
idős korosztály igénye egy ilyen 
tanfolyamra. Olyan sikeresnek 
bizonyult a képzés, hogy immár 
negyedik alkalommal szervezik 
meg a számítógépes tanfolya-
mot, ahol az átlagéletkor 60-65 
év körüli, de van 70 éven felüli 
résztvevő is. – Azért van szükség 
a tanfolyamra, mert éreztetnünk 
kell az idősebbekkel, hogy nincse-
nek a társadalom peremére szo-
rítva” – véli Lőrincz. Az oktató 
szerint látni kellene azt a fejlő-
dést, ami a tanfolyam két hóna-
pos lefutása alatt végbemegy a 
11 fős csoporton belül, ugyanis 
a kezdeti szorongás után mo-
solygósan, vidáman távoznak az 
emberek. Az informatikatanár 
szerint nemcsak Udvarhelyen 
lenne szükség ilyen tanfolyam-
okra, hanem a megye többi te-
lepülésén is, és reményét fejezte 
ki, hogy talál olyan embert, aki 
felkarolja az időseket támogató 
kezdeményezését.

Balo Jan: manapság mindenkinek fontosak azok az ismeretek, amelyek birtokában csökkenthető az autó fogyasztása fotó: balázs attila

BAlo JAn KönyVE 

A takarékos autóvezetés Bibliája
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PolItIKAI VItát Szült A KörforgAlom

Feljelenthetik a polgármestert


