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Hamarosan megkapják a kársegélyt
Egy híján az összes, áradások által sújtott Hargita megyei település kap állami segítséget
• A pályázati pén-
zekből elvégzett 
infrastrukturális be-
ruházások nem kap-
hatnak más forrásból 
finanszírozást, ezért 
az eredetileg kért 
összegnél néhány 
százezer lejjel kisebb 
állami kársegélyt 
kap Hargita megye 
a júniusi áradások 
okozta károk helyre-
állítására. 37 község 
és város, illetve a me-
gyei tanács is várja a 
segélyt.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

A fejlesztési minisztériumban 
már felülvizsgálták a szak-
értői kárfelmérő bizottságok 

jelentései alapján a szaktárcához 
beküldött dokumentumokat – Har-
gita megye esetében is –, és már jó-

váhagyás alatt állnak az ösz-
szegek, amelyeket a júniusi 
áradások által sújtott telepü-
léseknek utal majd ki a pénz-
ügyminisztérium – közölte 

érdeklődésünkre Adrian Pă-
nescu, a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal szóvivője. Elmondta, a vo-
natkozó kormányhatározat Hivata-
los Közlönyben való megjelenésekor 
válik hivatalossá a jóváhagyás, ez 
várhatóan a héten megtörténik. 

Több tízmillió lejes kár

A június 9–23. közti időszakban 
pusztító áradások okozta károk 
helyreállítására folyósít segélyt az 
állam. A szakértői kárfelmérő bi-
zottság július első felében összesí-
tett jelentése szerint Hargita megyé-
ben 38 község számtalan falujában, 
néhány városban, illetve a megyei 
tanácshoz tartozó infrastruktúrá-
ban keletkeztek áradáskárok, ösz-
szesen 23 504 000 lej értékben. A 
jóváhagyás alatt álló összeg ennél 

több mint 300 ezer lejjel kevesebb: 
23 175 000 lej. A csökkenés oka az 
– tájékoztatott Adrian Pănescu –, 
hogy a 38 közigazgatási egységből 
egy utólag visszalépett és már nem 
kér állami segítséget a károk helyre-
állítására. Csíkmadarasról van szó, 
ahol pallók és egy erdei út kisebb 
szakasza károsodott az áradások 
idején, de azokat időközben pályá-
zati, illetve saját forrásból megja-
vították – magyarázta a szóvivő. 
Megyeszerte ugyanakkor lekerült a 
kársegélylistáról néhány olyan meg-

rongálódott betonpalló, kisebb híd 
vagy rövidebb útszakasz, amelynek 
kivitelezését, felújítását pályázati 
pénzből – például a Helyi Fejleszté-
sek Országos Programjában (PNDL) 
– végezték el, és amelynek esetében 
még tart a jótállási időszak, ugyanis 
más forrásból nem kérhető rá fi nan-
szírozás – fűzte hozzá Adrian Pă-
nescu. Így 37 község, illetve város, 
valamint a megyei tanács számíthat 
állami kársegélyre. Az összegeket a 

vonatkozó kormányhatározat Hiva-
talos Közlönyben való megjelené-
sét követően hamarosan ki is utalja 
majd az érintett önkormányzatok-
nak a pénzügyminisztérium.

Az összegeket az állami tartalék-
alapból utalják ki az áradások által 
sújtott településeknek, jelentette 
be Ion Ștefan fejlesztési miniszter a 
múlt heti kormányülés után, ame-
lyen a kabinet jóváhagyta 14 megye 
– köztük Hargita megye – számára a 
kársegélyeket. 

Az érintett települések

Hargita megyében a Szentegyházán, 
Kápolnáson, Lövétén, Oklándon, Ho-
moródszentmártonban, Fenyé den, 
Etéden, Szentábrahámon, Szé kely-
andrásfalván, Nagygalamb falván, 
Székelyudvarhelyen, Far kaslakán, 
Korondon, Máréfalván, Parajdon, 
Kányádban, Bögözben, Felsőboldog-
falván, Oroszhegyen, Siménfalván, 
Homoródalmáson, Maroshévízen, Sa-
lamáson, Gyergyószárhegyen, Gyer-
gyóújfaluban, Vaslábon, Borszéken, 
Gyergyótölgyesen, Gyergyóhollón, 
Bélboron, Madéfalván, Csíkszent-
domokoson, Csíkszentsimonban, 
Csíkszentimrén, Csíkszentmihályon, 
Csíkszépvízen, Gyimesközéplokon, 
illetve a megyei tanácshoz tartozó 
infrastruktúrában – megyei utakban, 
betonpallókban, hidakban – kelet-
kezett áradáskárok helyreállítására 
várják az állami kársegélyt az ön-
kormányzatok. A legnagyobb értékű 
károkat – összesen 13,5 millió lej – a 
megyei tanács ügykezelésébe tartozó 
megyei utakban, pallókban, hidak-
ban okozták az áradások június 9. és 
23. között, a települések közül pedig 
Lövétén (1,2 millió lej), Székelyand-
rásfalván (1,2 millió lej), Csíkszentdo-
mokoson (1,18 millió lej) és Felsőbol-
dogfalván (1,1 millió lej).

Hargita megyében 37 község 
és város, illetve a megyei tanács 
kaphatja meg hamarosan 
a kársegélyeket
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E gy vásárhelyi üzletember be-
fektetéseként huszonnégy hek-
táros területen építenék meg 

Marosvásárhely legújabb 
lakónegyedét, amelynek 
neve egyelőre nincs. Jelen-
leg a terület szinte teljesen 
üres, egy nagy méretű rak-
tárépület áll rajta. A maros-
vásárhelyi városházán ki-

függesztették a terv egy részét, 
és írásban megjegyzéseket lehet hoz-

záfűzni jövő keddig, amikor a nyil-
vános közvitát tartják erről a befek-
tetésről. Az új lakóparkot a Segesvári 
útról lehet majd megközelíteni, és a 
nemrég nyílt pláza mögé építik.

1500 lakrész

Az új kereskedelmi központ megépí-
tésekor már fi gyelembe vették az új 
lakónegyed tervét, úgy alakítva ki 
a pláza megközelítését, hogy majd 
elérhető legyen a leendő tömbházak 
felől is. Az elképzelés szerint 1500 
lakrészt alakítanak ki, a tömbházak 
mérete változó lesz, lesz köztük 20 

emeletes és kisebb is. A lakónegyed-
ben játszótér, bevásárlóközpont, 
óvoda és iskola áll majd a lakók ren-
delkezésére. A tervezők hangsúlyt 
fektettek a zöldövezetek és kerék-
pársávok biztosítására is, és a be-
fektető szerint a közelben lévő erdő 
is hozzájárul majd az új lakónegyed 
népszerűségéhez. Az elképzelés sze-
rint a lakónegyedet több lépésben 
építik majd fel, jövő év végéig meg-
lesz pár tömbház és a bevásárlóköz-
pont, az építkezés előreláthatólag 
2025-ben ér véget. Amikor elkészül, 
szomszédos lesz az új plázával és a 
Sapientia egyetem bentlakásával 

is. A befektetésről a törvény előírá-
sainak megfelelően közvitát tarta-
nak július 28-án, kedden 15 órától 
a marosvásárhelyi városháza nagy 

tanácstermében. Itt kérdéseket lehet 
feltenni a tervezőnek, észrevételeket 
lehet megfogalmazni. A közvita nyi-
tott, bárki részt vehet rajta.

Új lakóteleppel bővül Marosvásárhely
• A marosvásárhelyi városháza előterében tanulmá-
nyozható az a terv, melynek alapján egy új lakónegyedet 
építenek fel a nemrég megnyitott pláza mögé, a Segesvá-
ri út és az erdő közelében. A tervről közvita is lesz, ame-
lyen bárki felteheti kérdéseit, elmondhatja észrevételeit.

Marosvásárhely Koronka felőli 
kijáratánál építenék meg a város legújabb 
lakónegyedét
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