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Ipari parkok mint lehetőségek
Maros megyében már működik, Hargita megyében most tervezik
• Miközben Hargita
megyében ipari park
létrehozásán dolgoz-
nak, a szomszédos
Maros megyében már
az ipari park bővítésé-
nél tartanak.

A N T A L  E R I K A

A Maros megyei ipari parkban 
hozzávetőlegesen 1600 sze-
mély dolgozik, és ez a szám 

tovább nő, hiszen igény van újabb 
közművesített, infrastruktúrával el-
látott ipari területekre. Mint Nagy 
István igazgató lapunknak elmond-
ta, a fa- és fémmegmunkálás, a bú-
torkészítés, az ipari porfestés, az au-
tóipar, a textilnyomtatás területén 
tevékenykedő cégek az ipari park 
80 százalékát foglalják el, további 
1–2–5 hektáros területeket tudnak 
még biztosítani a befektetőknek. 
Igény van az újabb területekre, és 
ennek megfelelően további bővíté-
seket terveznek. „Nem várjuk meg, 
hogy teljesen beteljen az ipari park, 
előtte a bővítésen gondolkodunk” – 
mondta az igazgató.

Nagy Istvántól megtudtuk, hogy 
hosszabb távon 40 hektárral szeret-
nék növelni az ipari park felületét, 
amire volna is lehetőség, hiszen 
a marosvásárhelyi repülőtér és a 
vasútvonal között, Kerelőszentpál 
irányában jókora ipari terület talál-
ható. Első lépésként 12 hektár meg-
vásárlására kaptak jóváhagyást az 
ipari parkot működtető részvénytár-
saságtól és annak fő részvényesétől, 
a Maros megyei önkormányzattól. 
„A kataszteri térképeket tanulmá-
nyozva találtam négy olyan össze-
függő parcellát, amely folytatása 
lehetne a jelenlegi ipari parknak” 
– magyarázta az igazgató, hozzáté-
ve, hogy ezek a területek magántu-

lajdonban vannak, ezért már évek 
óta folynak a tárgyalások a tulajdo-
nosokkal. „A vásárlást és a közmű-
vesítést nem kezdjük el, amíg nem 
tudjuk, hogy kinek értékesítjük, 
mert konkrét igényekre szabjuk azt 
a beruházást, ami a mi feladatunk” 
– fogalmazott. Elmondta továbbá,
hogy a legnagyobb összeg, amit  a
területekért fi zethetnek, négyzetmé-
terenként 7–8 euró.

Tervek Hargita megyében

Hargita Megye Tanácsa is érdekelt 
abban, hogy ipari parkot hozzon 

létre a megye területén – válaszol-
ta érdeklődésünkre Borboly Csaba. 
A megyei tanácselnöktől megtud-
tuk, hogy közös megoldást keres-
nek az önkormányzatokkal, illetve 
Hargita megye gazdaságfejlesztési 
programja is kitér az ipari parkok 
szükségességére. „Erre vonatkozó-
an létezik érvényes tanácshatáro-
zatunk is, ugyanakkor Madéfalván 
elkezdtük kialakítani az ehhez 
szükséges infrastruktúrát. A na-
pokban is egyeztettünk Csíksze-
reda, Csíkcsicsó és Madéfalva pol-
gármestereivel” – közölte az elnök, 
hozzátéve, hogy jelenleg folyamat-

ban van a Madéfalva és Csíkcsicsó 
borzsovai határában lévő területek 
telekkönyvezése. Ezek a terüle-
tek több szempontból is megfelelő-
ek az ipari parknak: a vasúti csomó-
pont jelenléte és a megyeszékhely 
közelsége. „Célszerű lenne agrár-
feldolgozásban vagy logisztikában 
tevékenykedő cégeket bevonzani, 
de minden jelentkező cégnek helye 
van” – mondta Borboly. Gyergyó és 
Udvarhely térségében is épülhet – 
önkormányzatokkal együttműköd-
ve – ipari park, amennyiben van 
erre igény, a megyei tanács nyitott 
a partnerségre. Ezzel párhuzamo-

san elkezdődtek az inkubátorházak 
létrehozása ügyében folytatott tár-
gyalások, ezek különböző fázisban 
vannak a három régióban. „Ugyan-
akkor támogatjuk kisebb ipari par-
kok létrehozását is, ilyen például 
Csíkszenttamás községben lesz. 
Itt egy régi ipari telepet sikerült 
megvásárolni a helyi önkormány-
zatnak, nagy az érdeklődés iránta 
a fi atalok részéről is, de további ér-
deklődők is jelentkezhetnek” – fo-
galmazott a tanácselnök.

Ipari park Székelyföldön. Több 
ilyen beruházásra lenne szükség

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

KOVÁCS ATTILA

A bírósági eljárás során a Dan 
Tanasă vezette szervezet azt 

szeretné elérni, hogy a csíkszere-
dai utcanévtáblák mindenikén elöl 
szerepeljen a román megnevezés, 
és utána a magyar – ez a nyelvi sor-
rend jelenleg többnyire fordítva van. 
Több éve próbálkozik ezzel a hírhedt 
blogger, korábban a prefektus se-

gítségével akarta ezt kivitelezni, de 
nem járt sikerrel. Ezért folyamodott 
a felszólításhoz, majd pert indított. 
A keresetlevél szerint az országban 
a román a hivatalos nyelv, de a 2001. 
évi 215-ös számú helyi közigazgatási 
törvényre, illetve a 2011. évi 1206-os 
kormányhatározatra is hivatkozik az 
egyesület. Mivel egyetlen jogszabály 
sem említi tételesen az utcanévtáb-
lák nyelvi sorrendjét – az előírások 
a településnevekre, forgalmi táb-
lákra, középületek megnevezéseire 

vonatkoznak –, az ADEC a bíróság-
tól várja el, hogy állapítsa meg ezt a 
nyelvi sorrendet az említett rendel-
kezések szellemében. Egyúttal azt 
kérte, hogy a bíróság kötelezze Csík-
szereda polgármesterét az összes 
olyan utcanévtábla cseréjére, amely 
az egyesület szerint nem tartja tisz-
teletben a román nyelv hivatalos ál-
lamnyelvi jellegét. A Hargita Megyei 
Törvényszéken Csíkszereda polgár-
mestere arra vonatkozóan emelt ki-
fogást, hogy ez a bíróság területileg 
nem kizárólagosan illetékes döntést 
hozni ebben a perben. A benyújtott 
kifogást elfogadták, és szerdán a bí-
róság úgy döntött, átadja az ügycso-
mót a Bukaresti Törvényszéknek, így 
a tárgyalás ott folytatódik majd.

Bukarestben döntenek az utcanévtáblákról
• A csíkszeredai utcanévtáblák nyelvi sorrendjének
megváltoztatása miatt a Méltóságért Európában Polgári
Egyesület (ADEC) által indított perben a Bukaresti Törvény-
szék fog döntést hozni – derült ki a legutóbbi tárgyaláson.

Szülőföldön magyarul: nem okoznak gondot 
a munkaszüneti napok
Ma már zárva lesz az összes postahivatal, legközelebb pedig május 

2-án, csütörtökön lesz ügyfélfogadás, jelentette be közleményben 
a Hargita Megyei Postahivatal vezetősége. A minivakációt követő 
pénteken lesz a Szülőföldön magyarul program pályázati határideje, 
az igénylőknek tehát legkésőbb május 3-áig postára kell adniuk a 
dokumentumcsomagot. 
Aggodalomra nincs ok, hangsúlyozta Ady-Kovács-Ferenczi Noémi prog-
ramkoordinátor, hiszen a harmadikai határidő a feladás időpontját és 
nem az igénylések beérkezésének idejét jelzi. „A pályázatokon május 
3-ai vagy annál korábbi postai bélyegzőnek kell szerepelnie, az,
hogy a levél mikor érkezik meg hozzánk, teljesen lényegtelen” – ma-
gyarázta az illetékes. Hozzátette, a Csíkszeredában vagy környékén
élők személyesen is benyújthatják az iratcsomót a Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetségének könyvtáránál, a Taploca utca 20. szám
alatt. Itt egyébként május 1-jét leszámítva minden hétköznap lesz
ügyfélfogadás, a megszokott program szerint. (Kovács Eszter)
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