
 
A templom végső változata több 

hónapon át tartó egyeztetés alapján 
született meg – tájékoztatott az erdő-
szentgyörgyi polgármesteri hivatal saj-
tóosztálya. A tó vizéből kiemelkedve 
29 cölöpön fog állni az Összetartozás 
Temploma, amelyhez a partról hídon 
lehet majd eljutni.  Az aláírt szerződés 
értelmében a teljes beruházás 290 000 
euróba kerül majd, amit közadakozás-
ból fedeznek. A Bözödújfaluért Egye-
sület elnöke, Személy Zsolt Dénes el-
mondta, körülbelül még 100 000 euró 
hiányzik az építkezéshez szükséges 
összegből. Az adománygyűjtést a mun-
kálatok elkezdését követően is folytat-
ják. A mostanra összegyűlt pénz éppen 
az építkezések megkezdéséhez elégsé-
ges, de abban reménykednek az építte-
tők, hogy mihelyt az építmény kiemel-
kedik a vízből, az további motiváló erő 
lesz az emberek számára, hogy segítse-
nek mielőbb befejezni a falurombolás 
szimbólumaként közismertté vált víz-
ből kimagasló templomot.

A Román Vízügy a tó víztükréből 
215 négyzetméter felületet átengedett a 
Bözödújfaluért Egyesületnek, az éves 
használati díj kifi zetése ellenében. A 
kezdeményezők reményei szerint az 
Összetartozás Temploma 2019 júliusá-
ban már állni fog, és a minden év au-
gusztus első szombatján megszervezett 
Bözödújfalusi Találkozó keretén belül, 
fel is avathatják azt.

A Bözödújfaluért Egyesület tovább-
ra is várja mindenki hozzájárulását. 
Adományaikat eljuttathatják szemé-
lyesen az erdőszentgyörgyi Rhédey 
kastélyba, a kőrispataki szalmakalap 
múzeumba vagy a parajdi sóbányába 
elhelyezett adományládákon keresztül 
is, de az egyesület bankszámlaszámai-
ra is utalhatják felajánlásaikat.
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• Az augusztus 5-i alapkőletétel után, szeptem-
ber 11-én újabb mérföldkőhöz érkezett a bözödúj-
falusi Összetartozás Templomának létrehozásáért 
tevékenykedő Bözödújfaluért Egyesület. A tegnap 
írták alá az erdőszentgyörgyi Rhédey-kastélyban 
berendezett Bözödújfalusi emlékszobában a kivi-
telezési szerződést.

#összefogás  #pénzhiány

A N T A L  E R I K A

A szerződés aláírására hosszas 
egyeztetés eredményeként ke-
rült sor. Csibi Attila Zoltán, 

Erdőszentgyörgy polgármestere, tiszte-

letbeli bözödújfalui, valamint Személy 
Zsolt Dénes, a Bözödújfaluért Egyesü-
let elnöke fogadta Seres Tamás Péter 
mérnököt, a Katan Consulting KFT 
képviselőjét szerződéskötés céljából. A 
megkötött szerződést, Bözödújfaluból 
származó és onnan kimenekített széke-
ken ülve, oda valósi asztalon írták alá, 

ezzel is hangsúlyozva a pillanat törté-
nelmi jelentőségét.

Csibi Attila Zoltán elöljáró kiemelte, 
„szinte hihetetlen, hogy elérkeztünk 
ehhez a pillanathoz, hisz számos aka-
dályt kellett elgördíteni utunkból, hogy 
most ennél az asztalnál ülhessünk, és 
annak örüljünk, sikerült egy olyan ki-
vitelezőt találni, aki szívvel-lélekkel 
oda állt ügyünk mellé. Messze vagyunk 
még a céltól, de egy lépéssel mégis kö-
zelebb, hisz a kezünkben lévő, aláírt 
szerződés tiszta képet mutat arról, 
hogy hogyan fog kinézni az Összetar-
tozás Temploma, és nem utolsó sorban, 
hogy mennyibe fog kerülni” – mondta 
a polgármester, hozzátéve, hogy bízik 
az összefogás erejében, abban, hogy 
összegyűl a szükséges pénz. 

Tegnap aláírták a 
bözödújfalui Össze-
tartozás Templomának 
építésére a kivitelezé-
si szerződést
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Elkezdik a templomépítést
Bözödújfalu: még százezer euró hiányzik a szükséges összegből, várják az adományokat

Önkormányzatok: a fenntartási költségekre sem marad pénz 

B Á L I N T  E S Z T E R

A z 5,5 százalékos gazdasági növe-
kedéssel számoló sürgősségi kor-

mányrendeletet múlt szerdai ülésén 
fogadta el a szociálliberális kabinet. 
Eugen Teodorovici a dokumentumba 
foglaltakról úgy nyilatkozott, hogy 
elsőbbséget élvezett a bér- és nyug-

díjkeret biztosítása, a nemzetközi kö-
telezettségekkel kapcsolatos kiadások 
fedezése, illetve a megkezdett munká-
latok folytatásához szükséges össze-
gek elkülönítése. Elmondása szerint 
az államkincstár bevételei 8,8 mil-
liárd lejjel bővülnek, a kiadások 9,9 
milliárd lejjel nőnek.

Az RMDSZ Maros megyei Önkor-
mányzati Tanácsa közleményben 
emelte fel a szavát a kormány által 

elfogadott költségvetés-kiegészítés el-
len, amely szerintük ellehetetleníti és 
megbénítja az önkormányzatok mű-
ködését. Éppen ezért az önkormány-
zatok pénzügyi kereteinek a 2017-es 
szintre való visszaállítását, illetve a 
helyi és megyei infrastrukturális fej-
lesztésekhez szükséges pénzalapok 
biztosítását kérik. Mint a közlemény-
ben hangsúlyozták, a pénzügyi ke-
retek hiányában az önkormányzatok 

döntő többségének a jövő hónaptól 
be kell zárnia kapuit, hiszen a kapott 
összeg augusztusig volt elegendő. Ami 
az év további részét illeti, sem bérek-
re, sem a fenntartási költségekre nem 
maradt anyagi keret. „A kormány 
jelenlegi intézkedésével arra kény-
szeríti a polgármesteri hivatalokat, 
hogy ne tervezzenek, ne fejlesszenek, 
hiszen most a hivatal működésére köl-
tik azokat az összegeket, amelyek a 
fejlesztésre szánt pályázatok önrészét 
képezik. Így nemcsak az önkormány-
zatok működésére nem lesz pénzalap, 
de a fejlesztések elkezdésére sem. A 
kormány felelőtlen pénzügypolitikája 
nem egyszerűen az önkormányzatok, 
de a helyi közösségek életét lehetetle-
níti el” – összegez a szövetség Maros 
megyei szervezete.

A költségve-
tés-kiegészítés 
ellehetetleníti 
és megbénít-
ja az önkor-
mányzatok 
működését.
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• Hiába reménykedtek abban a helyi és megyei önkormányzatok, hogy a 2018-as évi állami 
költségvetés őszi kiigazítása megoldja anyagi gondjaikat, a kormány nem tett eleget a várako-
zásoknak. A kormány az egész országban „arcul csapta az önkormányzatokat”, sok esetben a 
meglevő tartalékaikat is megnyirbálta. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a büdzsé kiegészítése 
kőbe van vésve, hiszen a jogszabály a hét végén megjelent a Hivatalos Közlönyben, és Eugen 
Teodorovici pénzügyminiszter korábbi nyilatkozata szerint ettől az időponttól kifejti hatályát.




