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• Madéfalván két 
olyan közberuházás 
is folyamatban van, 
amelyek befejezésé-
hez újabb támogatá-
sokat kell igényelnie 
a községnek. Idén is 
folytatódnak az útfel-
újítások, és további 
munkálatokra lehet 
készülni, ha minden a 
tervek szerint halad.

KOVÁCS ATTILA

Ú jabb támogatásért folyamo-
dott a magyar kormányhoz 
a madéfalvi önkormányzat, 

annak érdekében, hogy be tudják 
fejezni az óvoda kialakítását. Mint 
Szentes Csaba polgármester kérdé-
sünkre elmondta, a meglévő napközi 
otthon épületének tetőtér-beépítés-

sel történő bővítését jelentő 
építkezés mintegy három-
negyed részben elkészült, 
a befejezéshez viszont nem 
elég a helyi önkormányzat 
rendelkezésére álló összeg. 

Az óvodaépítéshez a magyar 
kormány Kárpát-medencei óvoda-
fejlesztési programja korábban 142 
millió forint értékű támogatást bizto-
sított, de a megemelkedett építőipa-
ri költségek miatt ez nem fedezi a 
szükséges kiadásokat, ezért kellene 
kiegészíteni. Három, 20–20 gyermek 
befogadására alkalmas óvodai ter-
met, két illemhelyiséget és raktárhe-

lyiséget alakítanak ki, megépül egy 
külső lépcső is, amely tűzvédelmi 
szempontból kötelező. A beruházás 
elkészültével a több helyszínen mű-
ködő óvodai csoportok egy épületbe 
kerülhetnek, és a kisgyermekeket ki-
szolgáló helyi oktatási infrastruktúra 
– az óvoda, a napközi és az 1–4. osz-
tályosok délutáni foglalkoztató köz-
pontja egymáshoz közel működhet. 

Egy másik ilyen elhúzódó épít-
kezés az új községháza kialakítása, 
amely egy évek óta használatlan volt 
iskolaépületben lesz a szükséges át-
építést követően. A munkálatok fele 
készült el, de mivel a Helyi Fejlesz-
tések Országos Programja (PNDL) 
által biztosított fi nanszírozást, közel 
2 millió lejt egy régi megvalósítható-

sági tanulmány alapján ítélték oda, 
az építőipari áremelkedések nyo-
mán kiigazított költségek elérik en-
nek kétszeresét. A hiányzó összeget 
kiegészítésként szintén a PNDL-től 
igyekeznek igényelni – közölte a köz-
ségvezető. Az új épület 554 négyzet-
méteres alapfelületű lesz, korszerű 
ügyfélfogadó felülettel, esketőterem-
mel is rendelkezik majd, mellette par-
kolókat alakítanak ki.

Újabb munkálatok

Miután tavaly lezárták a Vidéki Beru-
házások Ügynöksége (AFIR) által eu-
rópai uniós alapokból fi nanszírozott, 
több mint 5 kilométernyi községi út-
szakasz felújítását jelentő projektet, 

idén újabb községi utak korszerűsíté-
se kezdődik el, ezúttal a PNDL támo-
gatásával. Az 1,4 millió eurós összér-
tékű projekt minden eddig még nem 
korszerűsített madéfalvi mellékutca 
felújítását is tartalmazza, de mivel a 
község gázhálózat építésére is pályá-
zott támogatásért, egyelőre azokon a 
részeken fognak dolgozni (a falun kí-
vül), amelyeket nem kell majd felás-
ni a gázhálózat vezetékeinek földbe 
helyezése érdekében – ismertette a 
polgármester. A munkálatok során 
az E578-as jelzésű európai út egyik 
oldalán járdát, a másik oldalon bicik-
liutat alakítanak majd ki, mivel több 
mint 4 kilométernyi esővíz-elvezető 
csatornát építenek az útszéli sáncok 
helyett. Egy másik projekt, amelynek 

fi nanszírozására most pályáznak, 
egy biomasszaüzem létesítése, ahol 
fahulladékkal biztosítanák a község 
összes középületének fűtését – ez a 
jelenlegi községháza mögött kapna 
helyet. A terület számára övezeti 
rendezési terv (PUZ) készült, a lé-
tesítményről egy előtanulmány – a 
terv szerint a korszerű, áttekinthető 
rendszer távirányítással beállítható, 
tetszés szerinti hőmérsékletet biztosít 
a középületekben, így a tanintéze-
tekben is – vázolta Szentes Csaba. A 
község ugyanakkor egy multifunk-
cionális erőgépet is vásárol, amely a 
sánctakarítástól a hóeltakarításig és 
a seprésig számos munkálatra hasz-
nálható majd, ehhez 110 ezer euró 
értékű pályázati támogatást kaptak.

Több a beruházás, mint a pénz
További támogatások szükségesek az építkezések befejezéséhez

A N T A L  E R I K A

Tíz éve annak, hogy a marosvá-
sárhelyi, a Kárpátok sétányát a 

Víkend teleppel összekötő 
Margaréta utcában álló B 
kategóriás műemlék jel-
legű házakból kilakoltat-
ták a lakókat. A 20. század 
elején a Székely és Réti Bú-
torgyár által építtetett sor-

ház restaurálása és felújítása 

a városháza tervei között fontos he-
lyen szerepel.

Az előzményekről

Főleg a pénzhiány, de az érdekte-
lenség is hozzájárult ahhoz, hogy az 
egykori Székely és Réti Bútorgyár által 
építtetett házak tönkrementek. Az oda 
törvénytelenül beköltözött családokat 
2011-ben lakoltatta ki a városháza, 
az épületek állagának romlása pedig 
felgyorsult, az önkormányzat mint 
tulajdonos ugyanis semmit nem tett 

azok megmentéséért. Az akkori pol-
gármester eredetileg bontásra ítélte a 
Toroczkai Wigand Ede budapesti épí-
tész által art deco stílusban tervezett 
egykori irodaházakat. Végül a Maros 
Megyei Múzeumnak sikerült a bontást 
leállíttatnia, de közben azok teljesen 
romos és közveszélyes állapotba kerül-
tek. Bár a múzeum akkori igazgatója, 
a jelenlegi polgármester, Soós Zoltán 
többször is megkongatta a vészharan-
got, és az az ígéret is elhangzott, hogy 
a városháza alárendeltségébe tartozó 
Locativ Lakásgazdálkodási Vállalat az 
épületeket átadja a múzeumnak, ez a 
mai napig sem történt még meg.

Hogyan tovább?

A Székelyhon érdeklődésére Mari-
us Libeg, Soós Zoltán polgármester 
tanácsadója, elmondta, az épületek 
most is a Locativhoz tartoznak, de a 
tervek között szerepel azok átvétele a 

város tulajdonába. „A polgármester 
nagyon fontosnak tartja a megmen-
tésüket, a restaurálásukat” – mond-
ta lapunknak Libeg, akitől azt is 
megtudtuk, hogy a most látható ál-
lagmegőrzési munkálatokat a lakás-
gazdálkodási vállalat végeztette el. 
Ahhoz, hogy az önkormányzat hoz-

záláthasson a felújíttatáshoz, előbb 
a lakásgazdálkodó vállalattól át kell 
íratni a városi vagyonlistára, aminek 
a folyamatát hamarosan elindítják, 
mondta Marius Libeg. 

Megmentik az egykori Székely és Réti Bútorgyár volt irodaházait
• Hamarosan elindítja a marosvásárhelyi önkormány-
zat a folyamatot, melynek révén a Margaréta utcai, 
Toroczkai Wigand Ede budapesti építész által tervezett 
házak a városi vagyon részét képezik majd. Az érdek-
telenség miatt tönkrement, egykor a Székely és Réti 
Bútorgyár tulajdonát képező, art deco stílusban épített 
sorházat a városháza megmentené az enyészettől.

A marosvásárhelyi városháza 
szeretné megmenteni 
a B kategóriás műemlékeket

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A madéfalvi óvoda és 
a napköziotthon egy épületben 
lesz. Bővülő lehetőségek

▴  FOTÓ: PINTI  ATTILA




