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Újabb inkubátorházak létesülnek
Lendületet adhatnak a helyi gazdasági életnek a sikeres pályázatok
• Egészségügyi

szolgáltatásokat
fog biztosítani egy
magánegyetem
kezdeményezésére
épülő marosvásárhelyi inkubátorház,
a Nyárádszeredában
létesítendő „mini
ipari park” pedig
informatikai, tömegkommunikációs és
dizájncégeknek fog
helyet adni. A beruházásokat részben
uniós támogatásokból valósítják meg,
de a pályázók saját
pénzalapjukból is
hozzájárulnak a költségek fedezéséhez.

Az induló cégeket segítik
Az inkubátorházak olyan társaságok, amelyek kezdő, induló kis
cégeknek biztosítanak székhelyet,
irodát, és segítik őket az adminisztrációs feladatok elvégzésében. Teszik mindezt kedvezményes feltételek között, így segítve
az induló vállalkozásokat.

Szükség van a gazdasági élet
fellendítésére is

Mint a Székelyhonnak Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester
kifejtette, a helyi költségvetésből
SIMON VIRÁG
és eddigi pályázatokból főleg az
iskolákat, utakat javították, a közhéten két új erdélyi inkubá- művesítésre fektettek hangsúlyt, de
torház megépítésére nyert közben jól tudták, hogy szükség van
pályázatot egy önkormányzat a gazdasági élet fellendítésére is. Az
és egy magánegyetem. A szerződé- önkormányzat tulajdonában van
seket a központi fejlesztési ügynök- egy épület, amelyben egykor a maség székhelyén írta alá Tóth Sándor gyar királyi bíróság, majd a kommunyárádszeredai polgármester, illetve nizmus alatt árvaház működött. AzAlexandru-Bogdan Murgu, egy ma- óta csak részben van kihasználva,
rosvásárhelyi magánegyetem rektora. működött benne a mezőgazdasági
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A leendő inkubátorház épülete,
ahol egykor magyar királyi
bíróság működött
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intervenciós és kifizetési ügynökség
(APIA) és a LEADER program helyi
irodája, de az önkormányzatot már
rég foglalkoztatta, hogy a felújításra
szoruló épületet miként lehetne jobban hasznosítani. „Jól tudjuk, hogy
szükség van Nyárádszereda gazdasági fellendítésére is, és meggyőződésem, hogy nem külföldi autógyárak megtelepedésére kell várnunk,
hanem az adott lehetőségeinket kell

mint 3,6 millió lej vissza nem
térítendő támogatás, amelyet a
Központi Régió Fejlesztési Ügynöksége (ADR Centru) biztosít a
Regionális Operatív Program keretén belül. Az inkubátorházban előreláthatóan dizájnnal, építészettel, reklámmal foglalkozó cégek,
de az IT, rádió, televízió, illetve
mozi területén tevékenykedő kezdő vállalkozások is helyet kapnak
majd. A központ létrehozásával
legkevesebb húsz új munkahelyet
teremtenek.
kihasználnunk. Így született meg
az inkubátorház létrehozását célzó
pályázat, amelyet meg is nyertünk.
Van egy alapelképzelés arról, hogy
milyen cégeket, kezdő vállalkozásokat fogadunk be, és most, hogy a
szerződést aláírtuk, a toborzásnak
is nekifogunk. A helyi igényeket és
lehetőségeket akarjuk a legjobban
kihasználni, Nyárádszeredának és
környékének segíteni” – hangsúlyozta a városvezető.

Fogászat és fizikoterápiás
kezelőközpont

A marosvásárhelyi magánegyetem
sikeres pályázatának eredményeként az egyetem udvarára egy kétszintes inkubátorházat húznak fel,
amelyben egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó cégek kapnak helyet. Tervek szerint fogászat, fogtechnikai labor és fizikoterápiás
központ nyílhat majd az emeleten,
míg a földszinten adminisztrációs
irodák és tanácstermek lesznek.
Hétmillió lejes elképzelés
A 6,3 millió lejes beruházás 36 kis
A nyárádszeredai beruházás költ- céget, most alakuló vagy már megsége közel 7 millió lej, ebből több levő vállalkozást fog támogatni.

Medencebezárással fenyegetőzik a városháza

• Szeptember elején nem nyitják meg a víkendtelep olimpiai méretű, fedett úszómedencéjét, sőt meghatározatlan időre felfüggesztik a működtetését – jelentette be
közleményben a marosvásárhelyi városháza. A megszorító intézkedés több száz profi
úszó és úszni tanuló gyereket érint.
SIMON VIRÁG

A

ni. Sőt kénytelenek a marosvásárhelyiek által csak „ballonnak” nevezett
medence használatát meghatározatlan időre felfüggeszteni. A sátorral
befedett medence augusztusban mindig zárva van, az edzők ilyenkor töltik
pihenőszabadságukat, a medencéből
leengedik a vizet, általános fertőtlenítést végeznek, a zuhanyozókban, öltözőkben pedig megejtik a szükséges
javításokat. Több száz profi úszó és
úszni tanuló kisgyerek várja, hogy a
szünet után, szeptembertől újra használhassák a medencét és sportolhassak, edzhessenek.

mióta a marosvásárhelyi RMDSZes tanácsosok nem szavazták
meg a városvezetés által meghatározott költségvetés-kiegészítést, nincs
olyan nap, hogy a városháza ne adjon ki közleményt arról, hogy milyen
munkálatot nem lehet folytatni és milyen megszorító intézkedésekre lehet
számítani emiatt. A keddi nap közleménye arról szólt, hogy a helyi önkormányzati képviselők „megcsonkították” a víkendtelepen működő fedett,
olimpiai méretű medence fenntartá- Blaga: az RMDSZ a hibás
sára szánt költségvetést, ezért nem
tudják a közüzemi számlákat kifi zetni A városháza sajtószóvivője, Cosmin
és a szükséges munkálatokat elvégez- Balga elmondta, az RMDSZ tanácso-

sok bosszút akarnak állni a város polgármesterén, és ennek a levét isszák a
gyerekek és sportolók. Blaga azt nyilatkozta, hogy a gáz-, villany- és vízszámlák kifi zetésére havonta 8 ezer
lejre van szükség, s ez nem volt teljes
mértékben belefoglalva az áprilisban elfogadott városi költségvetésbe,
hiszen tudták, hogy lesz költségvetés-kiegészítés. De a képviselők nem
szavazták meg a kért összegeket, így a
város nem tudja szeptember elsejétől
megnyitni a „ballont”.

A város nem játszik tiszta
lapokkal?
A városi önkormányzat költségvetési
bizottságának elnöke, Csiki Zsolt érdeklődésünkre viszont azt közölte, hogy a

város nem játszik tiszta lapokkal, hiszen a fedett medence működtetéséhez
szükséges teljes összeg benne kellett
volna legyen az éves költségvetésben.
Ha nem volt benne, akkor a költségvetés-kiegészítésről szóló egyeztetéskor az
önkormányzati szakbizottságokban fel
kellett volna hívni erre a figyelmet. Mivel
ez nem történt meg, Csiki úgy véli, hogy
most minden valós és kitalált hiányt a
magyar tanácsosokra akar fogni a városvezetés. Tudomásunk szerint kedden

A marosvásárhelyi fedett olimpiai
méretű medence
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kora délután összeült a költségvetési
szakbizottság, és az úszóedzők jelenlétében próbálta tisztázni a fenntartási
költségekkel kapcsolatos kérdést, hogy
megoldást találjanak a problémára, és
elkerüljék a megszorító intézkedést.
Dorin Florea polgármester egyébként
tavaly januárban is meglebegtette, hogy
bezárja a fedett olimpiai méretű medencét, és az ezt befedő sátrat átviteti a Ligetbe, ahol fedett teniszpályákat alakíttat
ki. Végül ez nem történt meg.

