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Új beruházásokra nem jut pénz
Ínséges esztendőre készül a Maros Megyei Tanács
• Költségvetés szem-
pontjából az idei lesz
a leggyengébb év:
Maros megyében
jóval kevesebb pénz
jut új beruházásokra,
de a közintézmények
működtetésére is. A
kormány ugyanis új
képlet szerint számolta
a költségvetést: míg
az előző évben lako-
sonként 475 lej volt a
kiinduló szám, ez most
275 lejre csökkent.

A N T A L  E R I K A

A Maros Megyei Szociális és 
Gyermekvédelmi Igazga-
tóságnak 100 millió lejjel 

kevesebből kell gazdálkodnia – 
kezdte az egyik legfájóbb ponttal 
Péter Ferenc. Maros Megye Taná-
csának elnöke hozzátette, reméli, 
hogy a kormány által megígért 
júliusi költségvetés-kiigazításkor 
sikerül pótolni a hiányokat. Arra 
a kérdésre, hogy a hiányzó össze-
get miből fogják kigazdálkodni, 
a tanácselnök annyit mondott, 
kollégáival most dolgoznak a költ-
ségvetésen, február 20-án pedig a 
testület elé terjesztik. „Egyelőre 
az alintézményeink működtetésé-
re összpontosítunk” – mutatott rá 
az elnök. A Maros megyei önkor-
mányzat alárendeltségébe húsz 
intézmény tartozik, ezek közül a 
legnagyobbak a Maros Megyei Kli-

nikai Kórház, a szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatóság, de ide 
tartozik a Transilvania repülőtér, 
az ipari park, a megyei könyvtár, 

a megyei múzeum, a Maros Mű-
vészegyüttes, a filharmónia, a 
bábszínház, valamint a Látó és a 
Vatra szépirodalmi folyóiratok is. Várni kell az új beruházásokra

A 2019-ben elkezdett projektek 
mindegyikét folytatják, a folyamat-
ban lévő munkálatok sehol nem 
állnak le, az egészségügy és a köz-
úti infrastruktúra továbbra 
is előnyt élvez – hangsú-
lyozta az elnök. Egyelőre a 
legsürgősebb tennivalókat, 
javításokat, felújításokat 
kell elvégezni, de az új be-
ruházásokkal sem várnak a 
költségvetésig, előkészítik a terve-
ket, megvalósíthatósági tanulmá-
nyokat, hogy amint lesz rá anyagi 
keret, azonnal meghirdethessék a 
közbeszerzési eljárásokat – mondta 
Péter Ferenc. 

A kórház továbbra is elsőbbséget 
élvez a megyei tanácsnál

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Csak semmi stressz 
Mindent elmond a meghonosodott romániai költségvetési fegyelemről 
a Maros Megyei Tanács elnökének jövőbe vetett bizalma. Péter Ferenc 
ugyanis – túl azon, hogy jogosan és őszintén aggódik a szociális igaz-
gatóság megkurtított büdzséje miatt – nem hiába reméli, hogy a kor-
mány (Isten tudja, hogy melyik) majd valamikor az esztendő második 
felében úgy csűri-csavarja a majdani költségvetés-kiegészítést, hogy 
elegendő pénz jusson a megyei szociális és gyermekvédelmi igazga-
tóság(ok) számára. Nyilván nem valami újszerű eljárásról beszélünk, 
mi több, olyan bejáratott módszert említünk, ami már számunkra sem 
furcsa. Mert valószínűleg minden közintézmény, megyei és helyi ön-
kormányzat tudja: elegendő csak kilenc hónapig tervezni, mert ősszel 
jön az újabb apanázs. Szóval, csak semmi pánik. (Kozán István)

• A P R O P Ó

GERGELY IMRE

„Ha minden jól halad, júniusra üzem-
kész lehet ez a fontos fejlesztés” – 
mondta Danguly Ervin polgármester, 

aki egyúttal a gyergyói község 
ez évre tervezett további be-
ruházásait is ismertette. Mint 
megtudtuk, szintén uniós 
pénzből egy másik fontos 
munkálatra is készülnek: 
ahol már földben vannak a 

vezetékek, következhet az 
útszakasz modernizálása, a tervek 
szerint 6,5 kilométernyi útfelületre ke-
rülhet idén aszfalt. Ennek már tavaly 

nekikezdtek volna, de a közbeszerzés-
re nem jelentkezett kivitelező, ugyanis 
a tervek készítésekor fi gyelembe vett 
értékekhez képest nőttek a piaci árak. 
A közbeszerzést újra kiírják, és a pol-
gármester reméli, hogy tavaszra ez is 
lebonyolódik és indulhat a munka, 
melynek során 13 utca kap majd asz-
faltburkolatot.

További fejlesztések

Önerőből is aszfaltoz a község: az 
Iskola utca nem kerülhetett bele az 
uniós pályázatba, de hogy a csinódi 
rész felé vezető út se maradjon el, ta-
valy saját költségvetéséből végeztette 
el a fejlesztést az önkormányzat. Az 

első réteg aszfalton már közlekednek 
is a helyiek, de a végső burkolatot, a 
kopóréteget idén kapja meg az úttest. 

Nem csak a föld alatt és az utak 
szintjén lesznek munkálatok, állnak 
már az új napközi otthon falai, az 
építkezést idén folytatják, Güdücön 
pedig az egykori iskola épületét 
alakítják át közösségi házzá. Az Or-
szágos Beruházási Társaság (CNI) 
asztalán van ugyanakkor a kul-
túrotthon felújításának és bővítésé-
nek támogatására vonatkozó igény-
lés, jóváhagyására pedig jó esély 
van. Mindezek mellett a szárhegyi 
felszegi iskola tetőszerkezetét is meg 
kell javítani, és a két orvosi rendelő 
épületét is tervezik felújítani. A fel-

sorolt javítások mindegyikére még 
nincs meg a pénz, de azon dolgoz-
nak, hogy előteremtsék – tudtuk 
meg a községvezetőtől. Nem építke-
zés, de a közösség számára legalább 

olyan fontos, hogy belevágnak a régi 
és rossz parcellázási terv kijavításá-
ba és új tervek elkészítésébe. Nagyon 
sok a konfl iktus, vita a földek miatt, 
ezt akarják ezzel rendezni.

Idén mindenképp befejezik a csatornaépítést Gyergyószárhegyen
• Hamarosan folytatják a csatorna- és vízhálózat építését
Gyergyószárhegyen. Eddig 75 százalékban készült el a 6,5
millió lejes uniós finanszírozásból megvalósuló beruházás.

A gyergyószárhegyi Iskola utcában önerőből 
aszfaltozott az önkormányzat
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Akadémiai előadás
A Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet és az Orbán Balázs Intézet 
által életre hívott Orbán Balázs 
Akadémia keretében kerül sor 
Kovács Kálmán Árpád törté-
nész, a VERITAS Történetkutató 
Intézet tudományos munkatár-
sának az Impériumváltás és 
az erdélyi magyar egyházak 
című előadására ma 18 órától a 
székelyudvarhelyi Tamási Áron 
Gimnázium Nyirő József dísz-
termében (Márton Áron tér 4. 
szám, a bentlakás épületében).

Nemzetközi 
felolvasómaraton
A csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár által szerve-
zett nemzetközi felolvasóma-
ratonon február 18-án József 
Attila alkotásait szólaltatják 
meg, születésének 115. évfor-
dulója alkalmából. A résztve-
vők a nap bármely szakában 
lehetőségükhöz, kedvükhöz 
mérten olvashatnak József 
Attila verseiből, prózájából 
tetszésük szerint. Az előző 
évekhez hasonlóan a helyszín 
lehet valamely iskola osztá-
lya, díszterme, tornaterme, 
könyvtár, kávézó, kulturális 
intézmény, otthon, vagy a 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
előadóterme. A jelentkezés 
online történik, február 14-ig, 
a jelentkezési űrlap elérhető 
a Kájoni János Megyei Könyv-
tár honlapján.

• RÖVIDEN




