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Bölcsődeépítések országszerte
Nagyszabású program látványterveit ismertette Cseke Attila fejlesztési miniszter

A nagyszabású bölcsődeépí-
tési program keretében ter-
vezett új bölcsődék látvány-

tervét mutatta be tegnap Cseke 
Attila fejlesztési, közigazgatási és 
közmunkálatokért felelős minisz-
ter. A tervek szerint három típusú 
bölcsődemodell készül, amelyek 
4–5, 6–7, illetve 10–11 csoport be-
fogadására lesznek alkalmasak. A 
legkisebb bölcsőde 40–50 gyere-

ket, a legnagyobb típusú 100–110 
gyereket tud fogadni.

Hiány bölcsődékből

Cseke Attila a magyar közmédiának 
elmondta, hogy nagy hiány van 
Romániában a bölcsődékből, hi-
szen eddig kevés ilyen létesítmény 
épült, így jelenleg a gyerekek 4 
százalékának sincs helye ezekben. 

Fontos, hogy legyenek korszerű 
bölcsődék, ezzel támogatni akarjuk 
a családokat és a gyermekvállalást, 
illetve azt, hogy az édesanyák visz-
szatérhessenek dolgozni” – mondta 
a miniszter. Rámutatott: azt sze-
retnék, hogy a program már idén 
elinduljon, így a következő két hó-
napban a minisztérium az Országos 
Befektetési Társaságon keresztül 
elkészíti a projekttípusok techni-
kai dokumentációját, ezt követően 
az önkormányzatok beterjeszthetik 
igényeiket. Ez utóbbiaknak a meg-
felelő telket és a közművesítést kell 
biztosítaniuk, az építési költsége-
ket az állam fedezi. A miniszter re-
ményét fejezte ki, hogy már ősszel 
megköthetik az első tervezési és ki-
vitelezési szerződéseket. Romániá-

ban jelenleg 386 bölcsőde működik, 
ami azt jelenti, hogy egy megyében 
átlagban mintegy 10 ilyen létesít-
mény van, de egyes megyékben en-
nél is kevesebb.

Kétszáz létesítményre van pénz

A miniszter elmondta, hogy a ma-
gyarlakta településeken minden-
hol megfogalmazódott az igény a 
bölcsődék iránt, ezért várják az ön-
kormányzatok pályázatait. Kiemel-
te, hogy az RMDSZ kezdeményezé-
sére 370 millió eurót különített el 
a román kormány az uniós helyre-
állítási alap lehívásához szüksé-
ges országos tervből, így ebből az 
összegből várhatóan 200 bölcsőde 
épül. Emlékeztetett, hogy a bölcső-

deépítés mellett a fenntartásuk 
érdekében is intézkedtek, így az 
RMDSZ törvénytervezetet terjesztett 
be 2019-ben, amelynek értelmében 
a bölcsődék fenntartása nem kizá-
rólag az önkormányzatokat 
terhelné, hanem minden 
ilyen létesítmény az oktatási 
minisztériumtól kap úgy-
nevezett fejpénzt minden 
gyermek után. Ennek a jog-
szabálynak a gyakorlatba 
ültetését elhalasztották, de 
azt akarják, hogy a következő 
tanévtől már működjön ez az új fi -
nanszírozási rendszer.

Romániában mindössze 386 
bölcsőde működik, ezzel 
az Európai Unióban az utolsók 
vagyunk
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E gy sikeres európai uniós pályá-
zatnak köszönhetően összesen 

48,33 kilométernyi utat fog felújíttat-
ni, illetve újjáépíttetni Hargita Me-
gye Tanácsa Bikafalvától Kányádon 
és Székelypeteken át Brassó megye 
határáig, valamint a Kányád–Szé-
kelydálya–Városfalva és a Városfal-
va–Oklánd–Kovászna megye határa 
szakaszokon. Az intézmény elnöke, 
Borboly Csaba tegnap írta alá a kivi-
telezési szerződést Székelydályában 
a közbeszerzési eljáráson nyertes 
olasz cég képviselőjével. A helyszí-
nen elmondta, tudja, hogy többéves 
késésben vannak, hiszen a nagybe-
ruházásnak mára meg kellett volna 
valósulnia, de a bürokratikus mun-
ka jelentősen elhúzódott egyebek 

mellett az engedélyek beszerzése, 
illetve a tervek módosításai és az 
óvások miatt. Reményét fejezte ki 
ugyanakkor, hogy most már ha-
marosan elkezdődhet az építkezés, 
amelynek befejezésére huszonnégy 
hónapot kapott a kivitelező. Termé-
szetesen utóbbiba nem számítanak 
bele azok az időszakok, amikor az 
időjárási viszonyok miatt nem tud-
nak dolgozni. Arra is kitért, hogy 
már keresik a megfelelő műszaki el-
lenőrt, aki felügyeli majd a munkát.

A felújításról

A 124 millió lej összértékű, három 
megyei utat – 131, 137A, 133 – érin-
tő projekt kivitelezése 99,92 millió 
lejbe fog kerülni, fejtette ki Adrian 
Chiorean, a megyei önkormányzat 
műszaki osztályának igazgatóhe-
lyettese. Mint mondta, van, ahol 

teljesen újjá kell építeni az utat, más-
hol csak felújításra van szükség. Az 
adatokból kiderült, hogy 5,5–6 mé-
ter széles útburkolatot terveztek, hu-
szonnégy buszmegállót alakítanak 
ki, a vízelvezetést fedett és nyitott 
sáncok kiépítésével, valamint több 
mint kétszáz áteresz elhelyezésével 
oldják meg. Az érintett települések 
többségében az út mindkét oldalán 
fognak járdát építeni. Összesen há-

rom hidat kell újjáépíteniük – Mik-
lósfalva, Székelydálya, valamint 
Homoródújfalu határában –, továb-
bi hatot pedig felújítanak. György 
Sándor kányádi polgármester külön 
örült a projektnek, hiszen több el-
szigetelt falu is van a községükben, 
amelyekre még a busz sem jár ki. 
A projektet üdvözölte Antal Lóránt 
udvarhelyi szenátor is, aki szintén 
lobbizott a megvalósítás érdekében.

Lesznek kellemetlenségek

Bíró Barna Botond, a megyei tanács 
alelnöke a lakosok megértését kérte 
a kivitelezés idejére, hiszen az nagy 
felfordulással fog járni. Kérdésünkre 
Adrian Chiorean kifejtette, egyelőre 
úgy látják, hogy elsősorban az épít-
kezési anyagok szállítása 
okozhat kellemetlenséget 
a térségben élőknek. Sok 
forgalmi korlátozásra nem 
kell számítani, hiszen amíg 
az út egyik sávján dolgo-
zik a kivitelező, a másik 
használható lesz. Súlykor-
látozások azonban lesznek, 
például a 131-es megyei úton. A 
hidak javításakor pótátkelőket építe-
nek, de a már említett 131-es jelzésű 
úton erre nem mindenhol lesz lehe-
tőség, így előfordulhat, hogy az épít-
kezés idejére elterelik a forgalmat.

Aláírták a kivitelezési szerződést, kezdődhet a nagy értékű útfelújítás
• Közel ötven kilométernyi út újulhat meg európai 
uniós támogatással Udvarhelyszéken, miután Hargita 
Megye Tanácsa tegnap aláírta a szerződést a kivitele-
zést végző céggel.

Poros út helyett modern aszfaltra 
számíthatnak az érintett falvak lakói
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• Hiány van bölcsődékből Romániában, ezért nagy-
szabású bölcsődeépítési program indul – jelentette be 
Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkála-
tokért felelős miniszter. A magyarlakta településeken 
mindenhol megfogalmazódott az igény a bölcsődék 
iránt, ezért várják az önkormányzatok pályázatait.




