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• Országos interaktív 
térképet készített a 
Recorder.ro internetes 
oknyomozó portál, 
amelyen bárki meg-
nézheti, hogy tele-
pülése milyen beru-
házásokat végez az 
európai uniós, orszá-
gos és helyi pénzala-
pokból. A székelyföldi 
megyék messze távol 
vannak az élvonaltól, 
de nem mondhatni, 
hogy tétlenkedtek.

SIMON VIRÁG

A Recorder újságírói a szak-
minisztériumoktól, az or-
szágos befektetési alaptól, 

a megyei tanácsoktól és megyei 
jogú városoktól kérték be a folya-
matban lévő, európai uniós, or-
szágos vagy helyi pénzalapokból 
zajló beruházásokat, és megyékre, 
településekre leosztva tették közzé. 
Azok a beruházások kaptak helyet 
az összesítésben, amelyek idén áp-

rilisban már zajlottak, illetve 
a tervek szerint 2022 vagy 
2023 végéig befejeződnek. 
Az újságíróknak az volt a 
céljuk, hogy mindenki rá-
kereshessen, a településén 
éppen milyen munkálat, 

felújítás zajlik, illetve össze 
lehessen hasonlítani, hogy a me-
gyék és városok mennyire aktívak 
az uniós és országos pénzalapok 
lehívásában. 

Mit mutatnak az adatok?

A begyűjtött adatokból kiderül, 
hogy a beruházások több mint fe-
le uniós pénzalapból valósul meg, 
összesen 83 milliárd 861 millió 374 
ezer lejből, ezt követik az országos 
forrásokból leosztott pénzek, majd 
a helyi, illetve olyan alapok, ame-
lyek több forrásból érkeznek a pol-
gármesteri hivatalokhoz. Országos 
szinten a pénzek 61,9 százalékát 
városon fogják elkölteni, míg a 
többit vidéki településeken. A köz-
úti infrastrukturális fejlesztésekre 
fordítják a legtöbb pénzt az elkö-
vetkező időszakban Romániában, 
ezt követi a víz- és csatornahálózat 
kiépítése, a tömegközlekedés fej-
lesztése, az egészségügyi intézmé-
nyek építése, bővítése, valmint az 
oktatási intézmények fejlesztése. 
Hátul kullog a zöldenergia népsze-
rűsítése és a gazdasági központok 
fejlesztése. Az újságírók adatai sze-
rint a legtöbb befektetéssel Buka-

rest áll az első helyen, majd Szat-
márnémeti, Temesvár, Kolozsvár, 
Nagyvárad és Arad következik.

Csíkszereda és a megyei tanács

Az összesítés értelmében Har gita 
megye 1 milliárd 617 millió 477 ezer 
lejt költ beruházásokra. Csíkszere-
dában 34 munkálat szerepel a Re-
corder jegyzékében, ezek nagy ré-
szét korábbi években kezdték el, és 
többet már befejeztek. Köztük van 
több iskola- és óvodafelújítás, de 
útjavítás, tömbházak hőszigetelése 
is. Folyamatban van az Octavian 
Goga sétány környékének felújítá-
sa, tornaterem-építés a Petőfi  Sán-
dor Általános Iskolánál és a Nagy 
István Művészeti Középiskolánál, 
illetve napköziépítés. Elkészült az 
észak–dél irányú elkerülő út, a fel-
újítás a Kalász negyedben, a Zsögöd 
utca második szakasza és az Ifj úság 

utca korszerűsítése (mindkettő or-
szágos alapból). A legnagyobb ér-
tékű befektetés Csíkszeredában a 
szén-dioxid-kibocsátás csökkenése 
érdekében is kidolgozott városi mo-
bilitási terv, amelynek értéke 114 
millió 360 ezer lej, és ezt az össze-
get 2023 áprilisáig kell elkölteni. A 
Hargita Megyei Tanács itt egyetlen 
munkálattal szerepel: a csíkpálfal-
vi út felújításával, amelyet országos 
pénzalapból fi nanszíroztak, ennek 
értéke 3 millió 677 ezer lej.

Székelyudvarhelyi helyzet

Székelyudvarhelynek kilenc beru-
házása zajlik jelenleg helyi, orszá-
gos vagy uniós pénzalapokból, és 
ebből egy, az inkubátorház építése a 
Hargita Megyei Tanácson keresztül 
zajlana majd. A Recorder kimutatá-
sa szerint Székelyudvarhelyen idén 

uniós alapokból befejezték a Szent 
Lukács Központ felújítását, tömb-
házakat szigeteltek, bizonyos beru-
házásokat végeztek a Bányai János 
Műszaki Szakközépiskolában. A 
tervek szerint 2022 végéig több utcát 
fognak megjavítani Székelyudvar-
helyen uniós pénzalapokból, össze-
sen 46 millió 58 ezer lej értékben. Jö-
vő év végéig sporttermet építenek az 
Orbán Balázs Általános Iskolához, 
felújítják a Bethlen Gábor Általános 
Iskola sporttermét és a Székelytá-
madt várban is beruházásokat kez-
denek el, uniós pénzforrásokból.

Gyergyószentmiklósi 
befektetések

Gyergyószentmiklós 14 beruházás-
sal szerepel a Recorder összesíté-
sében, ebből négy a víz- és csator-
nahálózat kiépítésére vonatkozik. 
2023 végéig a gyergyószentmiklósi 

önkormányzat 33 millió 123 ezer 
lejt költhet a közterületek és az 
úthálózat felújítására, de kisebb 
összegeket is nyertek különböző 
utcák rendbetételére. A Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium korsze-
rűsítése is folyamatban van, ezt 
2023 végéig kell befejezni, míg a 
Fogarassy Mihály Műszaki Közép-
iskola sportpályáját és bentlakását 
2023-ig újítják fel. A Csodavilág 
Napközi Otthon emeleti termekkel 
bővült – ez a munkálat befejező-
dött, épp a napokban vehetik bir-
tokba a gyerekek. 5 millió 363 ezer 
lejt költhet a gyergyószentmiklósi 
önkormányzat a városi közvilágí-
tás hatékonyabbá tételére, mindezt 
2022 végéig.

Maros megyei lehívások

Maros megye az összesítés szerint 
az elkövetkező években 2 milliárd 
405 millió 546 ezer lejt költ beruhá-
zásokra. Marosvásárhely 40 beruhá-
zási tervvel szerepel, de ha jobban 
elolvassuk azokat, láthatjuk, hogy 
vannak olyanok is, amelyek meg-
valósulása bizonytalan. Hiszen az 
szerepel, hogy helyi pénzalapokból 
javítják meg a volt Sportakadémia 
sportpályáit, a Ligetben lévő tenisz-
pályákat, parkot alakítanak ki a 
Belvedere lakónegyedben, éttermet 
építenek a Somostetőre, atlétikai pá-
lyát és stadiont a Ligetbe. Ezek közül 
kevés fog megvalósulni, különösen 
helyi költségvetésből. Szerepel a be-
fektetések között a nemrég átadott 
50 méteres olimpiai medence és a 
vegyipari kombináthoz tartozó med-
dőhányó átalakítása is. Láthatjuk, 
hogy a felsorolt beruházások közül 

ami valós és látható eredménye van, 
az a víz- és csatornahálózat bővítése, 
tömbházak hőszigetelése, a megyei 
törvényszék és a fellebbviteli bíróság 
épületeinek felújítása és kibővítése, 
iskolák felújítása és oktatási eszközök 
beszerzése. Öt beruházás vonatkozik 
az elektromos, dízel és hibrid buszok 
beszerzésére és töltőállomások kiala-
kítására, ezek folyamatban vannak, 
legtöbbjük megvalósítási határideje 
jövő év vége vagy 2023.

A Recorder által összeállított 
listából kiderül, hogy Marosszent-
györgynek 10, Szászrégennek 8, 
Szovátának 4, Nyárádszeredának, 
Erdőszentgyörgynek és Segesvár-
nak 5–5 beruházása van folyamat-
ban. Kovászna megye a Recorder 
szerint 1 milliárd 134 millió 143 ezer 
lejt költ befektetésekre, és ezzel az 
összeggel a képzeletbeli rangsor 
második felében foglal helyet.

Van pénz, csak pályázni kell
Országos interaktív térkép a pénzalapok kihasználtságáról

Biciklis felvonulás
A marosvásárhelyi Pro Biciclo 
Urbo Egyesület folytatja a kerék-
páros felvonulások szervezését, 
amivel szeretnék ráirányítani 
a helyi hatóságok figyelmét a 
biciklis közlekedés hiányossá-
gaira. Az eseményeket minden 
hónap második csütörtökén 
rendezik meg Marosvásárhelyi 
kerékpárosok felvonulása cím 
alatt, minden egyes alkalommal 
egy másik útvonalon a város-
ban. A szeptemberi felvonulást 
ma 18 órától tartják. A részt-
vevőket a Víkend bejáratánál 
lévő parkolóba várják, innen 
indulnak 18 órakor a következő 
útvonalon: Víkendtelep – Szé-
kely vértanúk – 1989. december 
22. – Forradalom utca – Rózsák 
tere (megkerülik a főteret) – Kos-
suth utca – Aurel Filimon utca. A 
felvonuláson 14 éven felüli sze-
mélyek vehetnek részt, megfele-
lően felszerelt kerékpárokkal. A 
résztvevők kötelesek betartani 
a közlekedési szabályokat (egy 
sorban haladni a járdaszegély 
mellett, stb.).

Szüreti mulatság
Szeptember 11-én egész napos 
szüreti mulatságot rendez a 
kelementelki szőlőhegy alatt 
a Kis-Küküllő Borlovagrend. 
Délelőtt csőszök és huszárok 
járják rezesbanda-kísérettel 
a környező településeket, 
hívogatva a lakosságot az ün-
nepségre. 12 órától szüreti ka-
láccsal és pálinkával fogadják 
a vendégeket. Az ünnepélyes 
megnyitó 13 órakor kezdődik. 
Fellépnek erdőszentgyörgyi 
és gyulakutai hagyományőr-
ző csoportok, műsorvezető 
Kilyén Ilka színművész, aki az 
alkalomhoz illő dalokat is fog 
énekelni. Főzőverseny, ökör-
sütés, must- és borkóstolás, 
valamint más meglepetések 
teszik hangulatossá a mulatsá-
got. 18 órától Syntia énekesnő 
szórakoztatja a jelenlévőket, 
19 órától a Corax együttes 
előadása és tűzijáték zárja a 
mulatságot.

Bepótolják, amit 
elmosott az eső
Az augusztus 26–29. között 
tartott „2021 a Könyv Éve 
Székely udvarhelyen” rendez-
vénysorozat keretében szerve-
zett Nyitott Könyvek Éjszakája 
szabadtéri programjait az 
eső miatt nem tudták megtar-
tani, ezt pótolják most – áll 
a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár közleményében. Az 
intézmény udvarán csütörtö-
kön 17 órától fellép az Üveg-
figurák színjátszó csoport, 
musicalestre kerül sor a Szé-
kelyföldi Filharmónia támoga-
tásával, valamint Mamma Mia 
című zenés darabbal csatla-
kozik az eseményhez a Vitéz 
Lelkek színjátszó csoport is. 
Az előadások ingyenesek.

• RÖVIDEN 

Idén uszodával gazdagodott 
Marosvásárhely és 
Gyergyószentmiklós

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE




