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Pénz tizennyolc beruházásra
Borszék 31 millió lejből fejleszthet

GERGELY IMRE

B orszéken kezdte gyergyó-
széki látogatását Cseke 
Attila, aki miután Hargita 

megye északi térségének önkor-
mányzati vezetőivel találkozott, 
egy aláírt szerződést nyújtott át 
Mik Józsefnek, Borszék polgár-
mesterének, amely szerződés 31 
millió lejes fi nanszírozást biztosít 
a kisváros számára. A miniszter 
kihangsúlyozta: a sikeres pá-
lyázat nem egy pontszerű infra-

strukturális problémát old meg, 
hanem általa integrált fejleszté-
sen esik át a település. Mik József 
elmondta, a Regionális Operatív 
Program keretében fi nanszírozott 
nyertes pályázat révén tizennyolc 
borszéki helyszínen valósulnak 
meg beruházások. Egyebek közt 
a Zimmenthausen Iskolaközpont 
és a felső-borszéki kultúrház is 
teljesen megújul; több rossz álla-
potban lévő ingatlant lebontanak, 
és helyükre egy 12, illetve egy 8 
lakrészes lakóépület épül; 4 kilo-
méternyi útra kerül új aszfaltbur-
kolat; fejlesztik a közvilágítást; 

parkolókat alakítanak ki, de ezek 
mellett számos közösségi és a tu-
ristáknak kikapcsolódást nyújtó 
sportpálya, sétány, közpark is lét-
rejön. A 31 millió lejből 23 milliót 
kap a város, a különbözetet az ön-
kormányzatnak kell majd biztosí-
tania. A munka neheze most jön, a 
közbeszerzések kiírásával és a ter-
vek kivitelezésével. A beruházást 
három év alatt kell megvalósítani. 
A mostani szerződés aláírása után 
következő építkezések mellett más 
fejlesztésekre is készül Borszék. 
Pályáznak tovább, és a következő 
tíz évre 43 beruházást szeretnének 
megvalósítani, ezekből 27-et már 
idén elindítanak – mutatta be a 
miniszternek a terveket Mik József.

Más települést is meglátogatott

A miniszter megtekintette az épülő 
kezelőbázist is, amely bútorzatá-
nak beszerzéséhez a megyei ön-
kormányzat nyújt támogatást, épp 
egy nappal korábban szavazták 

meg az ezt is tartalmazó költség-
vetést. Cseke Attila csütörtök dél-
előtt az őt meghívó Barti Tihamér 
megyei tanácsi alelnök és Bende 
Sándor parlamenti képviselő tár-
saságában Remetén, Ditróban, 
Alfaluban és Csomafalván 
is találkozott a helyi pol-
gármesterekkel, akik így 
személyesen mondhatták 
el neki, milyen fejlesztése-
ket terveznek a következő 
időszakra, nyilván annak 
érdekében, hogy ezekhez fi -
nanszírozást, támogatást kérjenek 
a fejlesztési minisztériumtól. A láto-
gatás délután Gyergyószentmikló-
son folytatódott, ahol már Kelemen 
Hunor miniszterelnök-helyettes és 
Tánczos Barna környezetvédelmi 
miniszter is jelen volt.

Cseke Attila fejlesztési miniszter 
megtekintette az épülő borszéki 
kezelőbázist 
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• Aláírt szerződést vitt Borszéknek Cseke Attila fej-
lesztési miniszter: a fürdővárosban 31 millió lejes beru-
házásból 18 helyszínen kezdődnek meg munkálatok.

Nyilvános vita az udvarhelyi költségvetésről
Az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) és a 
Romániai Magyar Közgazdász Társaság (RMKT) szakmai megbeszélés-
re és nyilvános vitára hívja Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalá-
nak és Hargita Megye Tanácsának vezetőit, valamint a székelyudvar-
helyi önkormányzati testület frakcióit április 6-án, kedden 18 órára a 
székelyudvarhelyi Gondűző étterem konferenciatermébe – jelezték a 
szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményükben. A találkozó témája: 
Székelyudvarhely 2021-es költségvetés-tervezete a vállalkozók és a 
közgazdászok szemszögéből. A szervezők szerint Székelyudvarhely 
idei, nyilvánosságra hozott és közvitára bocsátott költségvetés-terve-
zete teljes egészében a 2020-as választásokon mandátumot szerzett, 
részben új városvezetés döntése nyomán állt össze. Szakmai és 
adófizetői érintettsége jogán a vállalkozók és a közgazdász szakma is 
ki szeretné fejteni véleményét, meg szeretné fogalmazni észrevételeit a 
város 2021-es költségvetésével kapcsolatban. Mindezt annál is inkább, 
mivel több politikai szervezet is kikérte e szervezetek véleményét az 
adóemeléssel kapcsolatosan, és akkor több olyan ígéret is elhangzott, 
amelyeknek a 2021-es költségvetésben tükröződniük kellene. A keddi 
találkozón Nagy György, az UKKSZ elnöke a vállalkozók elvárásait is-
merteti, majd Geréb László, az RMKT udvarhelyszéki elnöke a 2021-es 
költségvetés-tervezetet elemzi az előző évi költségvetések tükrében.
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