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Beruházásokra félretett pénzek
Néhány marosszéki község idei beruházási terveiről érdeklődtünk
• Van, ahol a tavalyi-
val megegyező, más-
hol annál kevesebb 
költségvetésből kell 
gazdálkodniuk a Maros 
megyei települések-
nek. A prioritások kö-
zött mindenhol a tavaly 
elkezdődött beruházá-
sok folytatása áll, de 
óvodaépítés, útjavítás, 
ivóvíz- és csatornahá-
lózat-bővítés, gázbe-
vezetés, uszoda- és 
sportpályaépítés is 
szerepel az idei tenni-
valók között.

A N T A L  E R I K A

A 4700 lakosú Gyulakután, bár 
300 ezer lejjel kevesebb pénz-
ből kell gazdálkodni, mint 

tavaly, az önkormányzat működési 
költségei mellett a pályázatok ön-
részéhez szükséges összegeket biz-
tosítják, valamint a már elkezdett 
fejlesztéseket folytatják. Varga Jó-
zsef polgármester a Székelyhonnak 
19 projektről beszélt, amelyek közül 
nyolcat hamarosan be is fejeznek. 
Az útjavításokat, újabb zöldöveze-
tek, parkok kialakítását említette 
ezek között, továbbá a járdahálózat 
bővítését. Az új tervek között, ami-
re pályázni készülnek és aminek az 
önrészét is megszavazták a képvise-
lő-testületben, bölcsőde megépítése, 
valamint egy tömbház rendbetétele 
szerepel – utóbbiban a helyi szoci-

ális szolgáltatások központját hoz-
nák létre. Az egészségvédelemre 
fektetnének nagy hangsúlyt, 3–4 
egészségügyi asszisztenssel feltér-
képeznék a község beteg lakosait, a 
hátrányos helyzetben élőket, tehát 
mindazokat, akiknek segítségre van 
szükségük, hogy a mindennapok-
ban boldoguljanak. „Falvaink roha-
mosan öregednek, és fontos, hogy le-
gyen egy csapat, amely fi gyeli, kinek 
mire van szüksége” – magyarázta a 
polgármester. A Gyulafehérvári Cari-
tas katolikus segélyszervezet kereté-
ben jelenleg két asszisztens végzi az 
otthoni betegellátást, több mint 80 
személlyel foglalkozik, ezt a szolgál-
tatást szeretnék kiterjeszteni.

Széles a felhozatal

Nem kitűnő, de nem is rossz az idei 
marosvécsi költségvetés – válaszol-
ta érdeklődésünkre Ördög Ferenc, 
a négyezer lelket számláló Maros 
megyei község polgármestere, aki a 
prioritások között a csatornahálózat 
megépítését emelte ki Marosvécsen 

és Disznajón, aminek a munkálatai 
hamarosan elkezdődnek. Ugyani-
lyen fontosnak tartja az elöljáró az 
Erdőszakálon készülő új, műfüves 
borítású labdarúgópályát, az iskola-
javítást és az ivóvíz bevezetését ott, 
ahol az még nem történt meg.

Az 1600 lakosú Sóvárad község-
ben még nincs bevezetve a földgáz, 
a lakosság fával fűt, ezért a legfonto-
sabb terv, amely megvalósításra vár, 
a gáz bevezetése. Erre 200 ezer lejt 
hagyott jóvá az önkormányzat, hogy 
pályázhasson az energetikai minisz-
tériumnál. A saját bevétel 8,7 millió 
lej, a kiadásokat 9,9 millióra tervezik. 
A különbség abból adódik, hogy a 
tavalyi költségvetésből megmaradt 
1,2 millió lej. Az önkormányzat mű-
ködésére 1,1 milliót szavazott meg a 
tanács – tájékoztatott Biró Csaba pol-
gármester, aki a beruházások között 
a kultúrotthon felújítását emelte ki, 
továbbá az óvodaépítést, de ugyan-
csak fontos helyen szerepel az utcák 
aszfaltozása, az iskolák számára szá-
mítógépek, laptopok vásárlása, a köz-

világítás modernizálása, amit viszont 
pályázati támogatással fognak meg-
valósítani. Az egykori sóházat, amely 
a római castrum helyén áll, ahová 
Mária Terézia idejében vámházat épí-
tettek, szeretnék rendbe tenni, és egy 
információs irodát nyitni, valamint 
egy múzeumot is berendezni, ahol 
bemutatnák a falu történetét, a római 
kortól kezdődően a közelmúltig.

Kulturális központ a kastélyban

Az alig ezres lakosú Székelyvécke 
községnek idén 5,2 millió lejes költ-
ségvetése van, ebből folytatják a ta-
valy elkezdett beruházásokat, mint 
például a művelődési ház felújítását 
– tudtuk meg Fekete Pál polgármes-
tertől, aki az iskola, valamint az orvo-
si rendelő rendbetételét is a prioritá-
sok közé sorolta, akárcsak Zsákodon 
a sportpálya megépítését. „Nem sok, 
de nem is kevés ez a költségvetés, 
igyekszünk úgy gazdálkodni ebből, 
hogy mindenre, de főleg a legfonto-
sabbakra jusson. Például az utcák 
aszfaltozását folytatjuk idén is, a jár-

daépítést, a parkosítást is” – mondta 
az elöljáró.

A 3600 lelkes község, Vámosgál-
falva idei költségvetése megegyezik 
a tavalyival, ami mellé az uniós 
pályázatokkal is számolnak a köz-
ségben. Balog Elemér polgármester 
a szőkefalvi és vámosgálfalvi kul-
túrotthonok felújítását emelte ki, va-
lamint azt, hogy másfél millió 
euróból felújítják a Fogarasi 
Sámuel Általános Iskolát, 
amire hamarosan ki is írják 
a közbeszerzési pályázatot. 
A járdahálózat bővítése mel-
lett egy sportbázis létesítése 
szerepel a tervek között, mű-
füves pályával, uszodával, egy hét 
kilométeres új út Pócsfalva és Er-
dőalja között, valamint egy új híd 
megépítése a Küküllő folyón. Tavaly 
az önkormányzatnak sikerült meg-
vásárolnia a szőkefalvi kastélyt, 
ahová egy kulturális központot 
szeretnének létesíteni, az udvarára 
pedig egy idősek otthonát 50–60 
személy számára.

Sóváradon még fával fűtenek, 
a földgáz bevezetése a 
prioritások között szerepel

P A P  M E L I N D A

Florin Birta nagyváradi polgár-
mester Ilie Bolojan Bihar megyei 

tanácselnök és Gheorghe Carp sze-
nátor, a megyei sürgősségi kórház 

volt menedzsere jelenlétében mutatta 
be a projektet. Elmondta, ennek meg-
valósíthatósági tanulmányát és a mű-
szaki-gazdasági mutatókat csütörtöki 
ülésén hagyta jóvá a helyi tanács.

Rugalmasság, biztonság, 
hatékonyság

Birta szerint a projekt három elv alap-
ján lett összeállítva: rugalmasság, 
biztonság és hatékonyság. Rámuta-
tott, az új egészségügyi intézmény-
nek a megyei kórházhoz hasonló mé-
retűnek kell lennie, hogy biztosítani 
lehessen a fertőző betegek elszige-

telését. Így legkevesebb 218 ágy lesz 
benne, amelyeket 295-ig lehet felpó-
tolni, míg 20 egyetlen napra befekvő 
betegnek is biztosítanak helyet, illet-
ve 11 intenzív terápiás ágy, sürgősség 
és műtő is lesz benne. A kórház 3,5 
hektáros területre épül, egy hek-
tárt foglal majd el, és parkoló is lesz 

mellette 175 gépkocsi és 139 kerékpár 
számára. A 128 millió eurós projekt 
fi nanszírozását európai uniós pályá-
zat révén fedezné az önkormányzat. 
A megvalósíthatósági tanulmány és a 
látványtervek már megvannak, a ter-
vezés és kivitelezési fázis következik, 
mondta Birta, aki szerint 2025-re el 

is készülhet a modern egészségügyi 
intézmény. A Bihar megyei és a nagy-
váradi önkormányzat között kötött 
korábbi megállapodás értelmében a 
megyei tanács átutal egy, a Bezerédy 
Imre (Vlădeasa) utcában található 2,5 
hektáros területet a megyeszékhely 
önkormányzatának. A kivi-
telezés műszaki terveinek 
elkészítése a város feladata, 
ahogy a majdani építőtelep 
felügyelete is. Az illetékesek 
egyetértenek abban, hogy 
Nagyváradnak szüksége van az új 
egészségügyi intézményre. Gheorghe 
Carp korábban elmondta: a koronaví-
rus-világjárvány rávilágított, hogy a 
város egészségügyi intézményei nem 
voltak felkészülve ekkora terhelésre, 
ami arra kötelezi az illetékeseket, 
hogy lépjenek e téren.

Nagyváradon épülne fel az ország legkorszerűbb kórháza
• Románia legmoder-
nebb kórháza lesz az 
a járványkórház, ame-
lyet a következő évek-
ben építenének fel 
Nagyváradon. Az ötle-
tet a koronavírus-jár-
vány szolgáltatta.

Az új nagyváradi kórház látványterve. 2025-re készülhet el
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