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Ráadásként kapja az összeget a 
megyeszékhely, nem a Marosvá-
sárhelynek szánt uniós pénzala-
pokból készül majd el az ország 
első fotómúzeuma, amire több 
mint tízmillió eurót szánnak. 
Megpróbáltuk megtudni, hogy 
milyen kész pályázatai, megva-
lósíthatósági tanulmányai van-
nak a városnak és a megyének, 
amelyekre szeptemberben pénzt 
igényelhetnek.

 » SIMON VIRÁG

A z Országos Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Terv rész-
leteiről tájékoztatta a Maros 

megyei RMDSZ-es polgármestereket, 
alpolgármestereket, kerületi elnökö-
ket, valamint a megyei és helyi taná-
csosokat Hegedüs Csilla, az Európai 
Alapok Minisztériumának államtitká-
ra. A találkozón az RMDSZ politikusa 
hangsúlyozta, az Országos Helyreállí-
tási Tervbe úgynevezett „felnőtt pro-
jektek” kerülhetnek be, azaz olyan 
pályázatok, amelyeket már korábban 
kidolgoztak, és legalább egy megva-
lósíthatósági tanulmány készült már 
róluk – olvasható a megyei tanács-
tól kapott tájékoztatóban. Amelyből 
kiderült, hogy az önkormányzatok 
víz- és csatornahálózat kiépítésé-
re kérhetnek támogatást, valamint 
épületek felújítására, bővítésére, 
energiahatékonyságuk növelésére 
is tudnak pályázni. Az egészségügy 
területén szociális központok építé-
sére, már meglévők felújítására lehet 
pénzt igényelni, de intenzív osztály 
kialakítására újszülöttek számára, a 

sürgősségi osztály felújítására, mobil 
orvosi egység teljes felszerelésére is. 
Ha van kész pályázat, pénzt adnak 
majd környezetkímélő autóbuszokra, 
tantermek berendezésére, informati-
kai laborok felszerelésére, valamint a 
zöld átállás jegyében elektromos au-
tóbuszokra, töltőállomásokra, bicik-
liutak kialakítására is.  Jelentős össze-
get lehet fordítani továbbá szociális 
és ifj úsági lakások építésére, digitális 
közlekedési berendezésekre, digitális 
jelzőlámpák felszerelésére. 

Arról már országos hírforrások 
számoltak be, hogy nem egy közös 
kalapból kell majd pénzt kérni a már 
kész pályázatokra, megvalósítható-
sági tanulmányokra, hanem külön 
meghatározott összeget hívhatnak 
le a megyei jogú városok, városok és 
községek is. Ennek az elosztásnak a 
célja az, hogy a kisebb települések 
is „labdába rúghassanak”. A megye-

székhelyek 18 millió eurót kaphat-
nak, ha van életképes tervük. 

Az ország első fotográfi ai 
múzeuma
Hegedüs Csilla a vásárhelyi találko-
zón ugyanakkor bejelentette, hogy 
az országos helyreállítási tervben 
szerepel emlékmúzeumok kialakí-
tása is. Egy ilyen létesítményt, Fo-
tográfi ai Múzeumot hoznának létre 
Marosvásárhelyen közel 10 millió 
eurós beruházással a Domokos 
házban, ez lesz az ország első ilyen 
jellegű közgyűjteménye. Az illeté-
kes szerint Marosvásárhely nagyon 
gazdag történelemmel rendelkezik a 
fényképészet területén, a 19. század 
eleje óta több mint 120 fotóműhely 
működött, amelyek anyagát részben 
a Maros Megyei Múzeum gyűjtemé-
nyei őrzik, beleértve az egykori Kan-
tor stúdió adományait is. 

A MAROSVÁSÁRHELYI FOTÓMÚZEUM CSAK BÓNUSZ AZ UNIÓS FORRÁSOKBÓL FINANSZÍROZHATÓ FEJLESZTÉSEK SORÁBAN 

Hamarosan megnyílhatnak a pénzcsapok

Közgyűjtemény székhelye lehet. A Bolyai téren levő Domokos-házban kaphat helyet a fotómúzeum
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Még nem sok konkrétum van
Lapcsaládunk érdeklődésére a ma-
rosvásárhelyi városháza sajtóosz-
tályának illetékese, Marius Libeg 
elmondta, hogy a fotóművészeti 
múzeum  kialakításához szükséges 
tízmillió euró nem a Vásárhelynek 
szánt összeget rövidíti, hanem ez 
azon felül van. Megkérdeztük azt 
is, hogy milyen  kész tervei, vagy 
legalább megvalósíthatósági tanul-
mányai vannak a városnak, ame-
lyekkel szeptemberben előrukkol-
hatnak és fi nanszírozást kérhetnek. 
Azt mondta, a hétfőn kapott tájékoz-
tatás alapján egyelőre összesítik azo-
kat a terveket, amelyek a jelenlegi tu-
dásuk szerint megfelelnek, de csak a 
konkrét kiírásokkor derül ki, hogy 
melyekkel tudnak pályázni. Molnár 
Imola, a Maros Megyei Tanács szó-
vivője eközben arról beszélt, hogy 
a megyei tanácsoknak elsősorban 
összehangoló szerepet szánnak, 
betársulhatnak a kis- és nagyváro-
sok vagy községek terveibe, pályá-
zataiba, de csak szaktanácsadó-
ként. De ennek ellenére a megyei 
önkormányzatnak lehetősége lesz 
két területen is pályázatot benyúj-
tani, itt elsősorban olyan tervek-
ről beszélhetünk, amelyek már 
elő vannak készítve. Pályázni fog 
a megye a nyárádmenti kisvasút 
nyomvonalára tervezett kerékpá-
rút építésére, és a tulajdonában 
levő egészségügyi intézmények 
épületeinek felújítására is.

Mint ismeretes, a bukaresti kor-
mány által kidolgozott országos 
helyreállítási tervre még az Európai 
Bizottságnak is rá kell bólintania, 
erre pedig a legfrissebb nyilatkoza-
tok szerint leghamarabb szeptem-
berben kerülhet sor.

 » Az egész-
ségügy területén 
szociális közpon-
tok építésére, 
már meglévők 
felújítására lehet 
pénzt igényel-
ni, de intenzív 
osztály kialakítá-
sára újszülöttek 
számára, a sür-
gősségi osztály 
felújítására, mo-
bil orvosi egység 
teljes felszerelé-
sére is. 

 » KUDELÁSZ NÓBEL

Egymillió euróra van szüksége az 
Erdélyi Magyar Látássérültekért 

Egyesületnek (EMLE), amelyből reha-
bilitációs központot, valamit a látás-
sérültek számára létesítendő iskolát 
hozna létre. A februárban meghirde-
tett adománygyűjtő akciójuk során 
eddig az összegnek csupán töredéke 
gyűlt össze, így továbbra is a magyar 
közösségek segítségére számítanak.

Butu Arnold Csaba, az egyesület 
elnöke tegnap elmondta, az elmúlt öt 
hónapban alig valamivel több mint 11 
ezer eurót gyűjtöttek össze az online 
kampányuk során. Ő maga amúgy jó-
nak ítéli az eredményt, hiszen bejegy-
zéseikkel több tízezer embert érnek 
el, de láthatóan így is sok pénzre van 
még szükségük a célösszeg eléréséhez. 
Butu arra is kitért, hogy eddig tizeny-
nyolc székelyföldi helyszínen helyez-
tek ki adománygyűjtő dobozokat a ma-

gyar közösség segítségére számítva.
„Azon dolgozunk, hogy Erdély-szerte 
lehetőséget teremtsünk az erdélyi 
magyar közösségeknek arra, hogy 
támogassák ezt az ügyet” – mondta 
Máté Zsolt, az EMLE alelnöke. Ennek 
érdekében partnerségi szerződést kö-
töttek a Romániai Magyar Cserkész-
szövetséggel, de kora őszig várhatóan 
más magyar szervezetekkel is meg-
egyeznek. Hozzátette: tárgyalás folyik 
egy magát megnevezni egyelőre nem 

óhajtó üzleti partnerrel, amely, ha si-
keres lesz, nagy előrelépést jelenthet 
ügyüknek.

Az egyesület vezetője arra is kitért, 
hogy változtak a tanintézménnyel és 
a rehabilitációs központtal kapcso-
latos terveik, hiszen végül nem bi-
zonyultak megfelelőnek a korábban 
kiszemelt helyszínek. Csak annyit 
árult el, hogy mindenképp egy inga-
tanban alakítanák ki az iskolát és a 
központot.

A magyar közösségekre számítanak a látássérültek

 » „Azon dol-
gozunk, hogy 
Erdély-szerte le-
hetőséget teremt-
sünk az erdélyi 
magyar közössé-
geknek arra, hogy 
támogassák ezt 
az ügyet” – mond-
ta Máté Zsolt.




