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agasztott fából készül, és negyven méter széles lesz a marosvásárhelyi olimpiai úszómedence
belső mennyezete, ami egyedi
megoldásnak számít Romániában
– nyilatkozta a Székelyhonnak
Gogolák Zsolt, a tervező cég képviselője. A nagylélegzetű munkálathoz a napokban fogtak hozzá, a
kifüggesztett engedély szerint jövő
augusztus 25-ig kell befejezni. Az
olimpiai méretű uszoda a marosvásárhelyi Május 1. strand helyére
épül a fejlesztési minisztérium
finanszírozásával. A terv már 2010ben elkészült, de mindeddig nem
volt pénz a kivitelezésre.
A terület a Maros Sportklubhoz tartozik, ők bontották le a volt strand
maradványait és szabadították fel
a területet. A napokban jelentek
meg a helyszínen a munkagépek,
hogy elkezdjék a sportlétesítmény
megépítését. A munkálatok idejére
az elhanyagolt területen lévő görkorcsolyapályát fel kell számolni,
viszont az uszoda megépítése után
visszaépítik. Mint a helyszínen
Gogolák Zsolt elmondta, a létesítményben egy 25 és egy 50 méteres
medence lesz, ez utóbbiban tíz
sávon lehet majd edzeni, de
országos, illetve nemzetközi úszóés vízilabda-megmérettetésekre is
alkalmas lesz. Az olimpiai méretű
uszoda tervezésekor Romániában
eddig egyedinek számító módszert
választottak: a belső, 40 méter
széles mennyezetet Svédországból
hozott ragasztott fából készítik
el, ami látvány szempontjából is
kiemelkedő lesz. Vasile-Daniel
Suciu miniszterelnök-helyettes,
fejlesztési tárcavezető Marosvásárhelyen elmondta, bízik benne,
hogy a vállalt 14 hónap alatt kész
lesz a létesítmény. Suciu ugyanakkor kijelentette, legkésőbb jövő
tavasszal újraindulnak a munkálatok a vásárhelyi fedett jégpályánál
is. (Simon Virág)

HATVANHAT SZÉKELYFÖLDI PÁLYÁZAT NYERT TÁMOGATÁST A MAGYAR ÁLLAMTÓL

Cél a hosszú távú agrárfejlesztés
Hatvanhat székelyföldi
pályázat nyert támogatást a
magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési program új fejezete
keretében. A mezőgazdasági
nagyberuházásokat támogató program fő célja integrátorjellegű mezőgazdasági
ipari egységek létrehozása.
» KRÓNIKA
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lbírálta a marosvásárhelyi
székhelyű Pro Economica
Alapítvány a székelyföldi
mezőgazdasági feldolgozóipari nagyberuházásokra kiírt támogatási program keretében
beérkezett pályázatokat, szám
szerint 72-t. Az RMDSZ csütörtöki hírlevelében szereplő közlemény szerint a bíráló szakértők
döntése értelmében összesen
66 pályázat nyert támogatást,
hatot elutasítottak. A magyar kormány támogatásával megvalósult gazdaságfejlesztési program
kapcsán Kozma Mónika, az alapítvány ügyvezetője elmondta,
az RMDSZ politikusaival és szakembereivel igyekeztek pontosan
feltérképezni a vállalkozói igényeket és valós válaszokat adni
azokra. Az elbírálási folyamatban részt vevő szakértők és szakmai bírálók véleménye alapján
Hargita megyéből 31 pályázat,
Kovászna megyéből 18 pályázat,
míg Maros megyéből 17 pályázat
nyert támogatást. A teljes támogatási érték a 66 pályázat esetében 24 milliárd forint, azaz 343
millió lej.
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Kozma Mónika ügyvezető szerint igyekeztek pontosan feltérképezni a vállalkozói igényeket

Kozma Mónika közölte, a pályázati kiírást széleskörű piaci felmérés előzte meg, éppen
ezért bíznak abban, hogy elérik
a kitűzött célt, és a székelyföldi
mezőgazdasági integrátor beruházások támogatásával már
valódi hosszú távú és megalapozott gazdasági fejlődési pályára állítják a térséget. „A mai
eredményhirdetés után a pályázóknak jogában áll fellebbezni,
a fellebbezési határidő letelte
után elkezdjük majd a támogatási szerződések aláírásának
előkészítését. Azon támogatásra
jogosult pályázókkal írjuk alá
a szerződést, akik teljesítik az
előírt feltételeket” – hangsúlyozta a Pro Economica Alapítvány
ügyvezetője. Hozzátette, a mezőgazdasági nagyberuházásokat

támogató program fő célja olyan
integrátorjellegű mezőgazdasági
ipari egységek létrehozása és az
integrációt megvalósító vállalkozások támogatása, amelyek működésére alapozva a székelyföldi
mezőgazdasági ágazatban hoszszú távú fejlesztést lehet elérni.
Ennek szellemében a jogi-műszaki-pénzügyi szakértői csoport
és a szakmai értékelők egyaránt
egységes szempontrendszer szerint azokat a pályázatokat javasolták támogatásra, amelyek
integrációt valósítanak meg,
fenntarthatóak és hosszú távon
működtethetőek, továbbá gazdasági értelemben megalapozott
adatokon alapult a pályázat.
A magyar állam által finanszírozott erdélyi gazdaságfejlesztési program új fejezetét Magyar

Levente, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára jelentette be május közepén Maros
megyében. „A magyarországi
támogatással, az önerővel és az
esetleges hitelekkel együtt minden esély megvan arra, hogy a
következő két évben mintegy
300 millió eurónyi fejlesztés
valósuljon meg a székelyföldi,
erdélyi mezőgazdaságban. Ez
megváltoztathatja ezt a térséget”
– szögezte le az államtitkár a Sáromberkén rendezett AgroMania
mezőgazdasági vásár megnyitóján. Magyar Levente közölte,
a vissza nem térítendő támogatások székelyföldi programjával
a térség valaha volt legnagyobb
koncentrált mezőgazdasági fejlesztése jöhet létre.

Szállodába „csekkolt” be a medve
» KISS JUDIT
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gyre gyakrabban okoznak gondot Erdély számos településén
a medvék, a Székelyföldről szinte
naponta érkeznek hírek, hogy rettegnek a lakosok a minduntalan
felbukkanó nagyvadtól. Tusnásfürdőn, ahol állandóan a településen kószálnak a nagyvadak,
„betörés” közben megsérült, majd
az erdőbe menekült medve miatt
riasztották a csendőröket csütörtökön. A hatóságiak biztonsági okok-

ból lezárták a turisták előtt a településről a Szent Anna-tó irányába
vezető erdei útvonalat. A Hargita
megyei csendőrség tájékoztatása
szerint a medve egy ablakot betörve próbált bejutni egy szállodába.
Szerdán Gyergyótölgyesen több
tucat lakos tüntetett azért, mert
egyre gyakrabban háborgatják a
települést a medvék. Mint felhívták a figyelmet, újfent arra kérik a
környezetvédelmi minisztériumot,
sürgősen hagyja jóvá a veszélyes
példányok kilövését, hiszen az

utóbbi hónapokban elszaparodtak
a nagyvadak, az emberek rettegésben élnek. Hargita megyében
mintegy 1600-ra becsülik a nagyvadak számát, ez Románia medveállományának mintegy negyede.
2016 óta egy embert megöltek, 51et megsebesítettek a medvék – írta
a stiri.tvr.ro. A napokban Gyulafehérváron is garázdálkodott a medve: a csendőrséget értesítette egy
helyi lakos, akinek az udvarába
betört egy medve, megölt egy kutyát és egy sertést.

Felfüggesztették Szászrégen polgármesterét
» SIMON VIRÁG
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elfüggesztette
tisztségéből
Maria Precup szászrégeni polgármestert Mircea Duşa Maros
megyei prefektus csütörtökön.
Duşa kézhez kapta a legfelsőbb
bíróság jogerős ítéletének indoklását. Korábban a szászrégeni
elöljárót
összeférhetetlennek

találta az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI), hiszen
2012–2014 között, amikor első
mandátumát töltötte a város
élén, egy magáncég cenzoraként is dolgozott. Az ANI döntését erősítette meg a legfelsőbb
bíróság májusi döntése, amit a
napokban közöltek a prefektussal. A polgármesternek tíz napja

van, hogy a felfüggesztést kiközlő rendeletet megtámadja a bíróságon. Ha ezt nem teszi meg,
akkor távoznia kell a város éléről. Helyét ideiglenesen ifj. Márk
Endre alpolgármester veszi át.
A prefektus nem kívánt arra a
kérdésre válaszolni, hogy szerveznek-e előre hozott választásokat Szászrégenben.

