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Nagyban gondolkodó szovátaiak
A híres marosszéki fürdőváros fejlesztési terve 137 ötletet tartalmaz
• Százharminchét

repel. Jelenleg a Maros megyei szállásadók 38 százaléka Szovátán van és a
fürdőtelepülés nemcsak a hazai, de a
külföldi vendégek körében is nagyon
népszerű. A fejlesztési stratégia kidolgozói azt ajánlják, hogy a gyógyturizmus fejlesztése mellett európai uniós
és kormányzati pénzekből fejlesszék
a hegyi- és ökoturizmust, hogy ne
csak pihenni és gyógyulni lehessen
Szovátán, hanem turnézni, sportolni,
aktívan kikapcsolódni és olyan útvonalakat is bejárni, ahol a természeti
csodákat, sajátosságokat közelről és
zavartalanul lehet megtekinteni.

pályázati ötletet tartalmaz Szováta város
fejlesztési stratégiája
a 2021-2027-es évekre
vonatkozóan, a városvezetés és a lakók
is azt szeretnék, ha
a Maros megyei fürdőváros egy európai
szintű, gyógyturizmusra épülő településsé nőné ki magát.

Sok merész terv

Helybeliek és turisták számára
vonzó várost álmodtak meg
a szovátai elöljárók

SIMON VIRÁG

▴ KORÁBBI FELVÉTEL: HAÁZ VINCE
munkahelyekre, a zöldövezetek,
parkok helyzetére és az egészségügyi
szolgáltatásokra.

Mit szeretnének?
A dokumentum második része tartalmazza, hogy milyen területen
szeretnék fejleszteni Szovátát, milyen
bel- és külföldi pénzalapok állnak
az ország és így Szováta rendelkezésére, és melyek azok az ötletek,
amelyekből minél többet szeretnének megvalósítani. A fejlesztési

Túlélik a hideget a gólyák
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▴ FORRÁS: MILVUS CSOPORT

otthon maradását szeretnék elérni. A
szovátai oktatási hálózat és a kórház
felújítása, a meglévő egészségügyi
központok korszerűsítése és újak
létrehozása is szerepel a fejlesztési
stratégiában, akárcsak egy nappali
foglalkoztatóközpont létrehozása az
idősek számára. Ugyanakkor szeretnének egy bölcsődét építeni. De a
helyi tömegközlekedés fejlesztése, a
városháza szolgáltatásainak a digitalizálása, a hulladékgazdálkodás
korszerűsítése is a tervek között sze-

Több kamion is elakadt a sűrű havazás miatt

segíteni rajtuk. „A nyers csirkeaprólékot szeretik, ki lehetne helyezni
valahová, hogy lássák” – javasolta
valaki. Vízi Júlia elmondta, semmi ok
az aggodalomra, a hideget is és a havat, esőt is jól bírják a gólyák, hiszen
tollazatuk vízhatlan réteget képez a
testükön, így nem áznak el és nem fáznak meg. Élelmet is találnak már bőségesen. „Kint voltunk Sáromberkén és
mi is meggyőződtünk, hogy
kígyót, békát, halat ettek”
– magyarázta a Székelyhonnak az egyesület munkatársa, aki azt is elmondta, hogy
sorra ülnek a tojásokon, így
mindegyiknek van lehetősége táplálékszerzésre, de
visznek is egymásnak rendszerint. Arra a kérdésre, hogy a
tojások elviselik-e a hidegebb időszakot, a madártani szakember elmondta,
ez attól függ, hogy a gólyapár mennyire gondoskodó, fiatalok-e, úgymond
kezdők-e, vagy már tapasztaltak, és
tudják, hogy melegben kell tartani
azokat. A madarak a megnedvesedett
szénát, amivel kibélelték lakóhelyüket, folyamatosan cserélik, szárítják.

madárvédelem

oha lehűlt az idő és havazott,
a gólyák könnyen átvészelik
ezt az időszakot. Amíg van mit enniük, – és az bőven akad, – nincs ok
az aggodalomra. Sáromberkén a 2-es
számú gólyakamera folyamatosan
közvetíti a fészek eseményeit. Márciusban hazatért egy gólya, rá nemsokára
megérkezett a társa is, bár még várhatóan fognak érkezni, a madarak zöme
hazatért – mondta érdeklődésünkre
Vízi Júlia, a Milvus Csoport Madártani
és Természetvédelmi Egyesület munkatársa. Szerda reggel az érdeklődők
a kamera jóvoltából azt látták, hogy a
nagytestű madár hóval borított fészekben ül, ráadásul két tojás is van alatta. Olvasóink közül többen is jelezték,
hogy érdekli őket a fehér-fekete madarak sorsa, az, hogy miképpen lehetne

stratégia összeállítói azt szeretnék,
ha Szováta az elkövetkező években
egy dinamikusan fejlődő város lenne, amely megtartaná és vonzaná a
fi atalokat. Szeretnék elkerülni, hogy
a város lakossága elöregedjen, s a
fi atalok nagyobb városokba költözzenek. Ennek érdekében támogatnák
a fi atalok letelepedését, föld- vagy
bérlakás biztosításával és a kezdő
vállalkozásoknak is kedvezményeket
adnának. De a befektetők vonzásával és a technológiai- és ipari park
létrehozásával is részben a fi atalok
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napokban jelent meg a szovátai városháza honlapján, egyelőre románul, a
város 2021-2027 évekre vonatkozó
fejlesztési stratégiája . Ennek összeállítását tavaly egy alapos felmérés
előzte meg, amikor kikérték a lakók,
de a cégek véleményét is. A fejlesztési
stratégia összeállítása minden település számára kötelező és több Maros
megyei településen el is készült. A
Szovátára vonatkozó százötven oldalas dokumentum első része a város
jelenlegi helyzetét mutatja be, kitérve
többek között a meglévő infrastruktúrára, épületekre, iskolahálózatra,

A dokumentumban 137 pályázati
ötlet, terv szerepel, ezek között találjuk még a kerékpárutak kialakítását
Szovátán, illetve Szováta és Parajd
között is, biciklibérlési lehetőséggel,
gyógyfürdő-múzeum létrehozását, nyári bobpálya kialakítását, tanuszoda, valamint
csillagvizsgáló építését. De
vannak egészen merész ötletek is, mint például helikopter-leszállóhely, mi több, repülőtér építése Szovátán vagy
a geotermikus energia hasznosítása. Szovátán jelenleg is több sikeres
pályázatot valósítanak meg: korszerűsítik a volt Doina mozi környékét,
szabadtéri színpadot és játszóteret
kialakítva. De nekifognak a volt iskolai tanműhely átalakításának és a
főtér kialakításának is; ezekről nemrég már cikkeztünk.

Antal Erika

▴ FORRÁS: HARGITA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
A szerdára visszatért téli időjárás Hargita megye több pontján is fennakadásokat okozott a közlekedésben,
Maroshévíz és Borszék között, a Kránga-tetőn közel tucatnyi kamion elakadt. Hargita megye összes magasan
fekvő térségét érintette a szerdai havazás, illetve az emiatt kialakult elakadások – mondta el lapunknak Gheorghe Filip, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A tegnap délelőtti bejelentések alapján gond volt a
Libánon, Homoródfürdőn, illetve Maroshévíz és Borszék között a Kránga-tetőn, de a Nyergestetőn is. Ezeken a
helyszíneken egyébként már eltakarították a havat az útkarbantartók, illetve folyamatos az utak csúszásmentesítése – fűzte hozzá a rendőrségi szóvivő, kiemelve, hogy a legproblémásabb részeken rendőrök irányították a
közlekedést. De nemcsak a kamionok küszködtek a hóval, a 13A országúton Szentegyháza és a hargitafürdői eltérő között például egy személyautó csúszott le az útról. Mint a rendőrségi szóvivőtől megtudtuk, nem történt itt
személyi sérülés. A szerdai havazás ugyanakkor nemcsak Hargita megyét érintette, Maros megyében is gondok
akadtak a közlekedéssel. Tegnap délután már olvadozott a lerakódott hóréteg.

