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Zöld utat kapott a tömegközlekedésre és a modern autóbuszok vásárlására vonatkozó terv

31,5 millió euróra pályázhat Vásárhely
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Megtörtént a tervek előválogatása, a szakmai zsűri kiválasztotta, melyek azok az életképes ötletek,
amelyekkel Marosvásárhely vissza nem térítendő
uniós pénzekre pályázhat. A város 31,5 millió eurót hívhat le első körben, de lehet, hogy ennél jóval
többől is gazdálkodhat.

A

Központi Fejlesztési Régióhoz tartozó városok, többek
között Marosvásárhely is,
az elmúlt év végén nyújthatta be
azokat a terveit, amelyekre uniós
pénzalapokat akar lehívni. Minden nagyvárosnak megszabták,
hogy mekkora összegre pályázhat, Vásárhely esetében ez az öszszeg 31,5 millió euró. A szakemberekből álló bizottság rangsorolta a benyújtott terveket, elképzeléseket, s így megszületett a
tervek fontossági sorrendje, s lehet tudni, hogy melyik pályázatokat kell elkészíteni és benyújtani.

Kerékpárút a Poklos partján
Marosvásárhely esetében zöld
utat kapott a tömegközlekedésre és a modern autóbuszok vásárlására vonatkozó nagylélegzetű terv, amely többek között a
korszerű, percre kész információkat biztosító digitális kijelzőket, új buszmegállókat is feltételez. Részben kapcsolódik ehhez
a közúti forgalmat átszervező,
olyan program beszerzése és al-

kalmazása, amely lehetővé teszi,
hogy az autóbuszok percre pontosan tudjanak beérkezni a megállókba.
A Poklos-patak mellé tervezett
kerékpárút megépítéséről szóló
pályázatot is benyújthatja a városháza. De nemcsak a Poklos
partja fog némiképp megváltozni, hanem tervek szerint felszámolnak, átalakítanak pár parlagon álló zöldövezetet is, s minden lakónegyedben újabb parkokat, pihenőhelyeket, sportpályákat alakítanak ki.

Szociális központok létrehozása
Az előválogatás során fontosnak tartották, hogy a város pályázhasson a társadalom peremére szorult közösségek beilleszkedését célzó programok
megvalósítására is, számukra
szociális központokat hoznának
létre. A Belvedere negyedbe tervezett napközi és óvoda is uniós pénzalapokból épülhet meg,
s be lehet nyújtani a Víztelep utcai napközi bővítésére és korsze-

Jöhetnek az új buszok és digitális kijelzők
rűsítésére vonatkozó pályázatot
is. Ugyanakkor modern tanműhelyeket alakíthatnak ki uniós
pénzalapokból a Gheorghe Şincai
Szakközépiskolában is.

A város szinte biztosan megkapja ezeknek a terveknek az
életbe ültetéséhez szükséges
pénzt, s lehetséges, mint korábbi kiírásokkor már megtörtént,

hogy a többi város által el nem
költött pénzalapokra is benyújthat pályázatokat.
SIMON VIRÁG

Igényelhető a egészségügyi ösztöndíjOrbánt tekintik példaképnek
A marosvásárhelyi városháza
szociális osztályára kell benyújtaniuk a szülőknek, hozzátartozóknak a szükséges iratokat, hogy iskoláskorú gyermekük részesüljön
az egészségügyi-szociális ösztöndíjban. Major Márta osztályvezető
a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta,
hogy előre láthatóan a havi 250 lejes ösztöndíjat a következő tanévtől kapják meg az érintettek.
A marosvásárhelyi RMDSZ
kezdeményezte az egészségügyiszociális ösztöndíj létrehozását,
amellyel segíteni szeretnék a krónikus betegségben szenvedő, baleset, betegség, árvaság miatt nehéz helyzetbe került városi diákokat. Bár a tervezet csak az V–VIII.
és IX–XII. osztályos diákokra vonatkozott, elfogadása előtt kibővítették, így az előkészítős és I–IV.
osztályos diákok hozzátartozói is
igényelhetik.
Major Márta, a szociális osztály vezetője érdeklődésünkre elmondta, a határozat leszögezi,
hogy milyen iratokra van szükség
ahhoz, hogy a diákok megkaphassák a havonta 250 lejes juttatást.
Mint kiemelte, fontosnak tartották, hogy a krónikus betegséget
szakorvosi igazolás támassza alá,
így az érintetteknek igazoló dokumentumot kell kérniük a megyei
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A cukorbetegség rajta van a listán
szociális és egészségügyi bizottság szakembereitől. „Több édesanya érdeklődött már, hogy ha
asztmás a gyermeke, akkor megkaphatja-e a medico-szocális ösztöndíjat. Tájékoztattuk, hogy a háziorvostól és a szakorvostól kapott igazolásokkal a Trébely utcai
bizottsághoz kell menniük, ahol
megnézik, hogy az adott betegség rajta van-e az enyhe, közepes
vagy súlyos fogyatékosságok listáján, s ennek függvényében állítják

ki a szükséges iratot. Mi pontosan
nem tudjuk, hogy melyik betegségek szerepelnek az időnként változó jegyzéken, ezért fontos, hogy
a szakbizottságtól hozzanak igazoló iratot. Azt tudom, hogy a cukorbetegség szerepel ezen a jegyzéken súlyos fogyatékosság besorolásban, s az elkövetkező napokban értesítjük a cukorbeteg gyermekekkel foglalkozó egyesületet,
hogy tagjaik élhetnek a medicoszociális ösztöndíj lehetőségével.” – mondta a szakigazgató, aki
szerint jelenleg fogadják a kéréseket, és értékelik, majd miután feltérképezik, hogy mekkora összegre van szükség az ösztöndíjak kifizetésére, költségvetés-kiegészítésen kérik ezt. Előreláthatóan a
diákok ősztől, a következő tanévtől kaphatják meg ezeket az ösztöndíjakat.
A tanácshatározat kitér azokra
a diákokra is, akik a tanév közben
súlyos sérülést szenvedtek és ebből kifolyólag ideiglenesen kórházi ellátásra szorulnak, vagy árvák
maradnak. Amennyiben ez bekövetkezik, az érintettek, hozzátartozóik a városháza szociális igazgatóságán érdeklődhetnek az ösztöndíjhoz szükséges iratokról és a
feltételekről.
S. V.

Orbán Viktor magyar miniszterelnököt tekintik egyik követendő példaképüknek a Maros
megyei román nacionalista politikusok. Rendkívüli sajtótájékoztatója keretében Marius Paşcan,
a Népi Mozgalom Pártja (PMP) elnöke és alsóházi képviselője csupa szuperlatívuszokban szólt a
magyar kormányfőről, mondván,
hogy a vérbeli nacionalizmus
modelljének tartja. A magyarellenes nézeteiről ismert politikus
azonban sietett hozzátenni azt
is, hogy semmiként nem érthet
egyet Orbán román- és unióellenes magatartásával.
Paşcan szép jövőt jósol a nacionalista mozgalomnak, annál
is inkább, hogy pártjának Maros megyei szervezete, amelybe ő maga is kevesebb mint másfél évvel ezelőtt lépett be, felszippantotta a térség másik két
ultranacionalista alakulat vezetőit. A parlamenti képviselő
örömmel nyugtázta, hogy Sergiu
Aştelean, az Egységes Románia
Párt (PRU) és Constantin Amza,
a Nagyrománia Párt (PRM) megyei vezetője is csatlakozott a
PMP-hez. Jutalmul mindkét szélsőséges alakulat eddigi elnöke vezetőségi tagságot kapott
Paşcantól. Előbbi a Băsescu-párt
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Marius Paşcan
városi szervezetének élére került, utóbbinak pedig az alelnöki tisztség jutott. „Romániában
is egy egészséges, nacionalista
pólust próbálunk megteremteni,
amely a nemzeti és keresztény
értékeket helyezné előtérbe” –
fejtette ki Marius Paşcan. Szerinte az egyház mellett a PMP köré
alakuló koalíciónak hosszú távon
a román társadalom középosztályának és ezáltal a hazai gazdaság stabilizálása lenne a legfontosabb szerepe.
SZUCHER ERVIN

