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• Négyszeres a túl-
jelentkezés a maros-
vásárhelyi bölcsődei 
helyekre, jövő évben 
három új bölcsőde épí-
tésének fognak neki. 

SI MON V I R ÁG

M arosvásárhelyen jövőre 
három új bölcsőde megépí-
tésének fognak neki: egy 

helyi és uniós pénzalapból készül 
a Belvedere negyedben, másik ket-
tő kormánypénzekből, az országos 
bölcsődeépítési program keretében.

Marosvásárhely polgármestere, 
Soós Zoltán nemrég arról számolt 
be, hogy a marosi megyeszékhely 
két bölcsőde megépítésének tervé-
re igényelt támogatás az országos 
program keretében, és előrelátha-
tóan még idén aláírják támogatási 
szerződéseket is. Az egyik, állami 
pénzből épített bölcsőde a Szabad-
ság utcában lesz, a másik az Egye-

sülés negyedben. Nem lesznek egy-
formák, az egyik 60, a másik 110 
férőhelyes lesz, játszótérrel, nape-
lemekkel, megfelelő körülményeket 
biztosítva a legkisebbeknek. Ezen-

kívül Marosvásárhelyen, a Belvede-
re lakónegyedben a város részben 
saját költségvetéséből épített egy 
100 férőhelyes bölcsődét. Erre az ön-
kormányzat uniós pénzalapokat is 

nyert, de nem sokat, az összköltség-
vetés 10 millió lej lesz. Utóbbi építése 
jövőre biztosan elkezdődik, de a mi-
nisztériumi támogatásból épülőké 
is, ha semmi fennakadás nem lesz.

Mint a városháza sajtószóvi-
vőjétől, Rigmányi Esztertől meg-
tudtuk, a 2021–2022-es tanévben 
a megszokottnál kevesebb helyre 
tudtak kisgyerekeket fogadni, hi-
szen a járvány miatt másképp kel-
lett felosztaniuk a termekben az 
ágyak számát, így kisebb 
lett a befogadóképessé-
gük. Marosvásárhelyen a 
230 bölcsődei helyre 930 
kisgyerek szülei jelezték, 
hogy igényt tartanak, vé-
gül 828 kérést nyújtottak 
be. A helyhiány miatt az 
érintett kisgyermekek va-
lamivel több mint egynegyedét 
tudták befogadni a városháza által 
fenntartott bölcsődékbe.

Maros megyében legutóbb Di-
csőszentmárton nyert támogatás az 
országos bölcsődeépítési program 
keretében, oda egy 40 férőhelyes 
kisdedóvót fognak építeni jövőre.

Újabb bölcsődékre van szükség
Több létesítmény építése kezdődhet el jövő évben

Lépnie kell az önkormányzatnak. 

Sokszoros a túljelentkezés a bölcsődei 

helyekre
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Lapunkat is többször felkeresték 
az elmúlt években az árvátfalvi 

lakosok, akik arra panaszkodtak, 
hogy a szárazabb időszakokban 
rendszerint vízhiány van a tele-
pülés magasabban elhelyezkedő 
házaiban. Míg az alacsonyabban 
lévő részeken sokszor öntözni is 
tudnak, mások kénytelenek a falu 
központjában lévő forrásból haza-
szállítani a vizet. Az elmúlt évek-
ben több tiltakozó levelet is írtak 
az önkormányzatnak, amelyekben 
a probléma megoldását, vagyis az 

ivóvíz megfelelő elosztását köve-
telték, ám mindmáig nem jártak 
sikerrel. Volt ugyan, amikor javul-
ni látszott a helyzet, hiszen az ön-
kormányzat vezetékeket vásárolt, 
amelyeket elhelyezett a község 
látható részein: ekkor azt ígérték, 
hogy kiépítik a hálózatot és a Szé-
kelyudvarhelyen üzemelő rend-
szerre csatlakoznak. Ez is csak 
ámítás volt, a vezetékeket több éve 
meg sem mozdították.

Konkrét lépések

Zsombori Levente felsőboldogfalvi 
polgármester rámutatott, megválasz-
tásakor tudatában volt a problémá-

nak, így igyekezett mindent meg-
tenni a helyzet javítása érdekében. 
Egyeztetett a székelyudvarhelyi szol-
gáltatóval, amelynek szakemberei 
rávilágítottak, hogy egész egyszerűen 
használhatatlanok a korábban meg-

vásárolt vezetékek, hiszen azok nagy 
része tönkrement az időjárási viszon-
tagságok miatt – fedetlen helyen a fa-
lu között voltak tárolva –, ráadásul az 
átmérőjük is meglehetősen keskeny, 
nem felelnek meg az új szabványok-

nak. Ezért úgy döntöttek, hogy ezeket 
védőcsövekként fogják felhasználni, 
például ha gázt vezetnek. 

Mindemellett új tervek készültek 
az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépítésé-
re: kiderült, hogy pumpaházat kell 
építeni és új, nagyobb kapacitású 
víztározót kell elhelyezni, továbbá 
három kilométernyi vízve-
zeték kell a földbe kerüljön. 
Ennek megvalósítása 3,8 
millió lejbe kerül. A helyi 
önkormányzati képvise-
lő-testület múlt héten ho-
zott határozatot arról, hogy 
a fejlesztési minisztérium Anghel 
Saligny-programjában pályáznak a 
beruházás fi nanszírozása érdekében. 

Az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépítésére pályáznak
• 3,8 millió lejre pályázik a felsőboldogfalvi önkor-
mányzat az árvátfalvi ivóvízhálózat kiépítése érdeké-
ben. Nagyon fontos beruházásról van szó, hiszen a 
csapadékhiányos időszakokban rendszerint probléma 
van a faluban a szolgáltatás biztosításával.

Már nem kell a forrásból hordani 

a vizet, ha sikerül kivitelezni az új 

elképzelést
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