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Gyalogosösvény ellensúlyozná
az áthaladó forgalmat

A kollégium felújítása a város fejlődésének is lendületet adott – jelenti ki Szőcs Ildikó igazgató. Ami
nem is csoda, hiszen az egykoron
szászok által alapított városka
sorsa évszázadokig összefüggött
a híres alma materrel. Ennek felújításával, illetve a vártemplom
korszerűsítésével új arculatot kap
a városközpont is, és ezt Lőrincz
Helga alpolgármester szerint tovább fokoznák.
A református és római katolikus templom közötti parkocska
és a vártemplom mögötti kisebb
zöldövezet helyén L alakban sétálóutcát alakítanának ki, így ellensúlyozva a városközponton áthaladó gépkocsiforgalmat. Annak
elterelésére nincs mód, mondja
az RMDSZ-es elöljáró, országos
jelentőségű útról van szó. De nem
is biztos, hogy akarnák, hiszen az
áthaladó forgalom a helyi vállalkozóknak bevételforrást jelent.
A gyalogosövezet terve már
elkészült, megvalósítása azonban
– akárcsak a bástya- és várfalfelújítás – a költségvetési forrásoktól
függ. Mivel az uniós pályázatok
között nem volt városközpont felújítását célzó kiírás, önerőből kellene nekifogni a munkálatoknak.
„Nagyon szeretnénk, de annyira
kiszámíthatatlanul alakul a költségvetés, hogy nem tudunk megcélozni egy időpontot” – mondja
az alpolgármester az önkormányzatot negatívan érintő kormányintézkedésekre utalva. – Ha tavaly
kérdezett volna, azt mondtam
volna, két év múlva lesz kész, de
az idén nem tudom ezt mondani,
mert nagyon leszegényítettek.”

Közelebb kerül a festői
Aranyos völgye

Még szerencse, hogy sikerül uniós pénzt lehívni, az enyediek hét
pályázatát fogadta el az Európai
Unió. Van, ami a városházi ügyfélfogadás hatékonyabbá tételére
vonatkozik, de szociális jellegű is
akad. A Máltai Szeretetszolgálattal közösen elnyert terv keretében
felújítanak egy önkormányzati
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és egy civilszervezeti épületet.
Egyikben nappali öregotthont,
másikban szociális konyhát alakítanának ki. Egy másik pályázat
révén óvodafelújításra kapnak
pénzt. Parkosításra, bicikliút és

→ Parkosításra, bicikliút
és sportpályák kialakítására szintén sikerült
vissza nem térítendő
támogatást szerezni, de
a közvilágítás bővítését, a LED-égőkre való
áttérést is brüsszeli
pénzből oldják meg.
Utakat korszerűsítenek,
buszmegállókat újítanak
fel, elektromos buszokat
vásárolnak – sorolja a
terveket Lőrincz Helga.
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támogatást szerezni, de a közvilágítás bővítését, a LED-égőkre
való áttérést is brüsszeli pénzből
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A vártemplom felújítására 3,6 millió eurós uniós pályázatot nyertek

fel, elektromos buszokat vásárolnak – sorolja a terveket Lőrincz
Helga. A legnagyobb beruházás
kétségtelenül a Fehér megyei önkormányzattal közösen megvalósítandó útépítési terv, amelynek
keretében 78 km-en szerpentines,
Transalpina-szerű úttal kötik öszsze Enyedet az Aranyos völgyével.
Ez a Szabaderdőn keresztül vinne
át a festői térségbe, Felenyed végén eltérne Remete, Ponor irányába, és Abrudbánya mellett
érné el az Aranyos völgyét. Enyeden útfelújítás, bicikliútépítés
zajlik majd a térség legnagyobb
projektjének keretében, és 6 kmes szakaszon a vezetékeket is a
föld alá fektetik.

Kisvárosi előnyök

Akárcsak a többi beruházás, ez is
a turistákat, valamint fiatalok hazacsábítását célozza. „Ha a város
élhetőbb lesz, a fi atalok is viszszajönnek. Ismerek olyan fiatal
családot, amely azért költözött
vissza Enyedre, mert sokkal jobb
kisvárosban gyereket nevelni,
mint például Kolozsváron. Ilyen
szempontból a kisvárosnak meg-

vannak az előnyei: sokkal biztonságosabb, békésebb” – jelenti ki
Lőrincz Helga, amikor a fiatalabb
generáció iránt érdeklődöm.
Az elvándorlás már nem akkora gond, azonban az, hogy a
kivándoroltak külföldön alapítottak családot, meglátszik a gyereklétszámon. A közeli Kolozsvár,
Gyulafehérvár is elszippantja a
fi atalokat: aki elment továbbtanulni, többnyire nem jön vissza.
Bár a nehézipar már rég nem ad
munkát a lakosságnak és nagybefektetők sem jelentek meg, akad
munkalehetőség szakképzetlen
munkástól mérnökig. „Lehet, a
bérek kisebbek, mint Kolozsváron, de az élet is olcsóbb – magyarázza a pozitívumokat az alpolgármester. – Feltett szándékunk,
hogy a turizmus terén próbáljunk
előrelépni. A város veszített azáltal, hogy a nagyipar megszűnt,
és nem tették érdekessé, amikor
a nagybefektetők megjelentek a
környéken. Azzal akarunk menetelni, hogy tiszta levegőjű, gyönyörű helyen fekvő városunk van.
Az autópályáról van lejárat, van
vasút. Érdemes Enyedre jönni:

vannak múzeumok, sok a kulturális esemény, de látnivaló is
bőven akad. Közel fekszik Torockó, a Remetei-sziklaszoros, Torda, Kolozsvár, Gyulafehérvár is.
Ha ügyesen tudjuk menedzselni
az adottságainkat, turisztikailag
vonzók lehetünk.” Így vetíti előre
a következő évek fő célkitűzését a
RMDSZ-es politikus, aki szerint –
bár átutazók bőven akadnak – jelenleg nem jellemző, hogy a turisták megszállnának Enyeden. Nem
is igen van szálláshely, négycsillagos szálloda nem is akad. Ezért
is van szükség az egyházkerület
által ígért minőségi szálláshelyekre, de befektető is építene hotelt a
városban.
„A turista több pénzt hajlandó
ott hagyni egy városban, mi ennek tudatában vagyunk” – indokolja a tervet Lőrincz Helga. Aki
szerint már az is jó hatással volt a
turizmusra, hogy az elmúlt években megnőtt a belvárosi teraszok
száma. Nem kell zseninek lenni,
hogy megjósolhassuk: a következő öt évben várható belvárosi
beruházásoknak ennél sokkal nagyobb pozitív hozadéka lesz.

A Bethlen Gábor Kollégium főépülete háttérben a Nagyenyed központját uraló vártemplommal

