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Megtörtént a tervek előválogatása, a szakmai zsű-

ri kiválasztotta, melyek azok az életképes ötletek, 

amelyekkel Marosvásárhely vissza nem térítendő 

uniós pénzekre pályázhat. A város 31,5 millió eu-

rót hívhat le első körben, de lehet, hogy ennél jóval 

többől is gazdálkodhat.

A Központi Fejlesztési Régió-
hoz tartozó városok, többek 
között Marosvásárhely is, 

az elmúlt év végén nyújthatta be 
azokat a terveit, amelyekre uniós 
pénzalapokat akar lehívni. Min-
den nagyvárosnak megszabták, 
hogy mekkora összegre pályáz-
hat, Vásárhely esetében ez az ösz-
szeg 31,5 millió euró. A szakem-
berekből álló bizottság rangso-
rolta a benyújtott terveket, elkép-
zeléseket, s így megszületett a 
tervek fontossági sorrendje, s le-
het tudni, hogy melyik pályázato-
kat kell elkészíteni és benyújtani.

Kerékpárút a Poklos partján

Marosvásárhely esetében zöld 
utat kapott a tömegközlekedés-
re és a modern autóbuszok vá-
sárlására vonatkozó nagyléleg-
zetű terv, amely többek között a 
korszerű, percre kész informá-
ciókat biztosító digitális kijelző-
ket, új buszmegállókat is feltéte-
lez. Részben kapcsolódik ehhez 
a közúti forgalmat átszervező, 
olyan program beszerzése és al-

kalmazása, amely lehetővé teszi, 
hogy az autóbuszok percre pon-
tosan tudjanak beérkezni a meg-
állókba.

A Poklos-patak mellé tervezett 
kerékpárút megépítéséről szóló 
pályázatot is benyújthatja a vá-
rosháza. De nemcsak a Poklos 
partja fog némiképp megváltoz-
ni, hanem tervek szerint felszá-
molnak, átalakítanak pár parla-
gon álló zöldövezetet is, s min-
den lakónegyedben újabb parko-
kat, pihenőhelyeket, sportpályá-
kat alakítanak ki.

Szociális központok létrehozása 

Az előválogatás során fontos-
nak tartották, hogy a város pá-
lyázhasson a társadalom pere-
mére szorult közösségek beil-
leszkedését célzó programok 
megvalósítására is, számukra 
szociális központokat hoznának 
létre. A Belvedere negyedbe ter-
vezett napközi és óvoda is uni-
ós pénzalapokból épülhet meg, 
s be lehet nyújtani a Víztelep ut-
cai napközi bővítésére és korsze-

rűsítésére vonatkozó pályázatot 
is. Ugyanakkor modern tanmű-
helyeket alakíthatnak ki uniós 
pénzalapokból a Gheorghe Şincai 
Szakközépiskolában is.

A város szinte biztosan meg-
kapja ezeknek a terveknek az 
életbe ültetéséhez szükséges 
pénzt, s lehetséges, mint koráb-
bi kiírásokkor már megtörtént, 

hogy a többi város által el nem 
költött pénzalapokra is benyújt-
hat pályázatokat.
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Igényelhető a egészségügyi ösztöndíjOrbánt tekintik példaképnek
A marosvásárhelyi városháza 

szociális osztályára kell benyújta-
niuk a szülőknek, hozzátartozók-
nak a szükséges iratokat, hogy is-
koláskorú gyermekük részesüljön 
az egészségügyi-szociális ösztön-
díjban. Major Márta osztályvezető 
a Vásárhelyi Hírlapnak elmondta, 
hogy előre láthatóan a havi 250 le-
jes ösztöndíjat a következő tanév-
től kapják meg az érintettek.

A marosvásárhelyi RMDSZ 
kezdeményezte az egészségügyi-
szociális ösztöndíj létrehozását, 
amellyel segíteni szeretnék a kró-
nikus betegségben szenvedő, bal-
eset, betegség, árvaság miatt ne-
héz helyzetbe került városi diáko-
kat. Bár a  tervezet csak az V–VIII. 
és IX–XII. osztályos diákokra vo-
natkozott, elfogadása előtt kibőví-
tették, így az előkészítős és I–IV. 
osztályos diákok hozzátartozói is 
igényelhetik.

Major Márta, a szociális osz-
tály vezetője érdeklődésünkre el-
mondta, a határozat leszögezi, 
hogy milyen iratokra van szükség 
ahhoz, hogy a diákok megkaphas-
sák a havonta 250 lejes juttatást. 
Mint kiemelte, fontosnak tartot-
ták, hogy a krónikus betegséget 
szakorvosi igazolás támassza alá, 
így az érintetteknek igazoló doku-
mentumot kell kérniük a megyei 

szociális és egészségügyi bizott-
ság szakembereitől.  „Több édes-
anya érdeklődött már, hogy ha 
asztmás a gyermeke, akkor meg-
kaphatja-e a medico-szocális ösz-
töndíjat. Tájékoztattuk, hogy a há-
ziorvostól és a szakorvostól ka-
pott igazolásokkal a Trébely utcai 
bizottsághoz kell menniük, ahol 
megnézik, hogy az adott beteg-
ség rajta van-e az enyhe, közepes 
vagy súlyos fogyatékosságok listá-
ján, s ennek függvényében állítják 

ki a szükséges iratot. Mi pontosan 
nem tudjuk, hogy melyik betegsé-
gek szerepelnek az időnként vál-
tozó jegyzéken, ezért fontos, hogy 
a szakbizottságtól hozzanak iga-
zoló iratot. Azt tudom, hogy a cu-
korbetegség szerepel ezen a jegy-
zéken súlyos fogyatékosság beso-
rolásban, s az elkövetkező napok-
ban értesítjük a cukorbeteg gyer-
mekekkel foglalkozó egyesületet, 
hogy tagjaik élhetnek a medico-
szociális ösztöndíj  lehetőségé-
vel.” – mondta a szakigazgató, aki 
szerint jelenleg fogadják a kérése-
ket, és értékelik, majd miután fel-
térképezik, hogy mekkora összeg-
re van szükség az ösztöndíjak ki-
fizetésére, költségvetés-kiegészí-
tésen kérik ezt. Előreláthatóan a 
diákok ősztől, a következő tanév-
től kaphatják meg ezeket az ösz-
töndíjakat.

A tanácshatározat kitér azokra 
a diákokra is, akik a tanév közben 
súlyos sérülést szenvedtek és eb-
ből kifolyólag ideiglenesen kórhá-
zi ellátásra szorulnak, vagy árvák 
maradnak. Amennyiben ez bekö-
vetkezik, az érintettek, hozzátar-
tozóik a városháza szociális igaz-
gatóságán érdeklődhetnek az ösz-
töndíjhoz szükséges iratokról és a 
feltételekről.

S. V.

Orbán Viktor magyar minisz-
terelnököt tekintik egyik köve-
tendő példaképüknek a Maros 
megyei román nacionalista poli-
tikusok. Rendkívüli sajtótájékoz-
tatója keretében Marius Paşcan, 
a Népi Mozgalom Pártja (PMP) el-
nöke és alsóházi képviselője csu-
pa szuperlatívuszokban szólt a 
magyar kormányfőről, mondván, 
hogy a vérbeli nacionalizmus 
modelljének tartja. A magyarel-
lenes nézeteiről ismert politikus 
azonban sietett hozzátenni azt 
is, hogy semmiként nem érthet 
egyet Orbán román- és unióelle-
nes magatartásával.

Paşcan szép jövőt jósol a na-
cionalista mozgalomnak, annál 
is inkább, hogy pártjának Ma-
ros megyei szervezete, amely-
be ő maga is kevesebb mint más-
fél évvel ezelőtt lépett be, fel-
szippantotta a térség másik két 
ultranacionalista alakulat ve-
zetőit. A parlamenti képviselő 
örömmel nyugtázta, hogy Sergiu 
Aştelean, az Egységes Románia 
Párt (PRU) és Constantin Amza, 
a Nagyrománia Párt (PRM) me-
gyei vezetője is csatlakozott a 
PMP-hez. Jutalmul mindkét szél-
sőséges alakulat eddigi elnö-
ke vezetőségi tagságot kapott 
Paşcantól. Előbbi a Băsescu-párt 

városi szervezetének élére ke-
rült, utóbbinak pedig az alelnö-
ki tisztség jutott. „Romániában 
is egy egészséges, nacionalista 
pólust próbálunk megteremteni, 
amely a nemzeti és keresztény 
értékeket helyezné előtérbe” – 
fejtette ki Marius Paşcan. Szerin-
te az egyház mellett a PMP köré 
alakuló koalíciónak hosszú távon 
a román társadalom középosztá-
lyának és ezáltal a hazai gazda-
ság stabilizálása lenne a legfon-
tosabb szerepe.
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