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Teljesen megújult a Szentháromság tér
– A mai nappal átadjuk a forgalomnak a felújított Szentháromság teret, a beruházás műszaki átadása augusztus 10-én kezdődik el –
jelentette be Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatón, amit Süli János tárca nélküli
miniszterrel és Pálmai Klára önkormányzati képviselővel tartottak a helyszínen augusztus 3-án.
A polgármester kiemelte, hogy a tér teljes
körű felújítása kormányzati támogatásból,
Süli János miniszter közbenjárására valósult
meg. Arról is tájékoztatott, hogy a 330 millió forint értékű beruházásban nemcsak a
látható felületek újultak meg, hanem kicserélték a közműveket, a légkábeleket földkábelekre cserélték, és új parkolókat is kialakítottak. – A rekonstrukció eredményeképpen
mostantól a kor követelményeinek megfelelő, szép, kisvárosi hangulatú teret használhatnak a paksiak – húzta alá Szabó Péter, hozzátéve, hogy a felújítás hozadékaként
növekedett a közlekedésbiztonság, ami különösen fontos, hiszen általános iskola és hivatal is működik a téren. A városvezető arról is tájékoztatott, hogy a Petőfi és a Jámbor Pál utcák sarkán lebontott épület helyén
kialakítandó parkoló építésén még dolgoznak, mivel váratlan esemény, pincebeszakadás történt, de iskolakezdésre ez a beruházás is elkészül. A két utca kereszteződésében
útlezárás van érvényben az építés idejére.
Süli János miniszter azt mondta, hogy a felújítás már 2014-ben, polgármesterré válasz-
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tása idején szerepelt a programjában. – Bár a
pincebeszakadás miatt még végeznek munkálatokat a területen, az a lényeg, hogy átadhatták a forgalomnak a megújult teret –
emelte ki a miniszter, aki arról is beszélt, hogy
távlati cél a város forgalomterhelésének csökkentése. Mint mondta, ezt szolgálja, hogy immár elektromos buszokkal megoldott a helyi tömegközlekedés, amit reményeik szerint
egyre többen igénybe vesznek, illetve dolgoznak a városi elektromoskerékpár-közlekedés
lehetőségének megteremtésén. Ezt szolgálja továbbá a megépítendő elkerülő út is, tette hozzá Süli János.

Pálmai Klára, az egyes számú választókörzet önkormányzati képviselője azt mondta
az eseményen, hogy a városvezetésnek gondja van a felújításokra, 2019-ben az Anna utca
újult meg, 2020-ban a Kömlődi út, idén pedig
a Szentháromság tér, ami fontos terület a városi közlekedésben. Hozzátette, hogy bár a tér
forgalmi rendjében nincsen változás, a közlekedési felületek minősége mindenképpen a lakosság kényelmét szolgálja, és biztonságosabb
közlekedést eredményez. – Van még tennivaló
az egyes körzetben, és a jövőben is számítunk
miniszter úr támogatására – húzta alá Pálmai
Klára.
Kohl Gyöngyi

Folyamatban van a bölcsődefelújítás
– 21. századi, európai színvonalú bölcsőde
kialakítása zajlik – fogalmazott Szabó Péter polgármester a Kápolna utcai bölcsőde
felújítása kapcsán lapunknak adott interjújában. Hozzáfűzte azonban azt is, hogy
egyeztetett a kivitelezővel, aki arról tájékoztatta, hogy az eredetileg tervezett határidőre műszaki okok miatt nem készül el a
komplexum rekonstrukciója, ennek ellenére ősszel birtokba vehető lesz az intézmény.
A projekt a Széchenyi 2020 programban
száz százalékban támogatott, teljes költsége bruttó 923.916.900 forint, melynek jelentős része az épület teljes körű felújítására fordítható, emellett jelentős forrás jut a
bölcsődei szolgáltatáshoz kapcsolódó eszközök, felszerelések és berendezések beszerzésére.
– Bruttó 670 millió forintból újítják fel az
épületet, a nagyméretű téglából épült tartófa-

lakig visszabontottak mindent. Korszerű hűtő-fűtőrendszert építenek ki, a padlófűtés és
mennyezeti hűtés csövezése már elkészült.
Az eszközbeszerzésre, ami folyamatban van,
bruttó 70 millió forint áll rendelkezésre – erről Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere tájékoztatott. Az eszközbeszerzés keretében a
háztartási nagygépektől a melegítőkonyha
felszerelésén át, új bútorzat, új textíliák, korszerű kül- és beltéri játékok gazdagítják majd
a bölcsődét. – Parkolókat bruttó 56 millió forintból alakítanak ki, 14 megállóhelyet a pályázatból finanszírozunk, 18 parkoló árát a
város saját forrásából állja. Jelenleg az épület
külső hőszigetelése zajlik – tette hozzá Paks
alpolgármestere.
A polgármesteri hivatal már elindította azt
az eljárást, aminek során a bölcsőde telephelyét és székhelyét az Ifjúság útról a Kápolna utcába helyezik át.
Sólya E.
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