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Erdélyi Tudásközpont
Kutató- és rendezvényközpontot építenének

Nagylélegzetű tervet mutatott 
be kedden a Maros megyei 
RMDSZ elnöke, Péter Ferenc 

a Nyárád menti Lukafalván. Mint ki-
emelte: a Marosvásárhely, a Transil-
vania repülőtér és az észak-erdélyi 
autópálya közelébe elképzelt Erdélyi 
Tudásközpont egy adatközpontot, 
egy kutatóintézetet és egy nagy mé-
retű rendezvényközpontot tartalmaz 
majd, és európai uniós alapokból 

valósítanák meg a 2021–2027 közötti 
időszakban innovációs célokra el-
különített forrásokból. A bemutatón 
részt vevő Soós Zoltán független ma-
rosvásárhelyi polgármesterjelölt sze-
rint fontos visszaadni Marosvásár-
helynek a vásárváros jellegét, hogy 
újra üzletkötések, vásárok, konferen-
ciák helyszíne legyen.

W. Szabó Péter mesterségesin-
telligencia-kutató, az RMDSZ ma-

rosvásárhelyi tanácsosjelöltje arról 
beszélt, hogy Maros megye előnyére 
lehetne fordítani, hogy Marosvá-
sárhely két egyetemén min-
den évben több mint 400 
informatikust képeznek. 
A három nagy épületből 
álló központ tervezőjétől, 
Bors Istvántól megtudtuk, 
hogy a legújabb környe-
zetkímélő technológiákat 
használnák a beruházásnál, lehe-
tőséget hagyva a fejlesztésre, terjesz-
kedésre is. (Simon Virág)

Három épületrészből áll majd 
az Erdélyi Tudásközpont

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• V Á L A S Z T Á S I  K A M P Á N Y H Í R E K

A z RMDSZ négyszáz udvarhely-
széki önkormányzati képviselő-

jelöltet indít a közelgő választásokon, 
akiknek huszonegy százaléka fi atal, 
vagyis 23 és 35 év közötti személy – 

fejtette ki Imre Gábor, az UIET 
elnöke, aki Székelyudvarhe-
lyen szeretne önkormányzati 
képviselő lenni a párt szí-
neiben. Bíró Barna Botond, 
Hargita Megye Tanácsának 
alelnöke rámutatott, roppant 
fontos, hogy a tenni akaró 
fi atalok közéleti szerepet vál-

laljanak, hiszen a meghozott döntések 
az ő életüket befolyásolják legjobban. 
Szerinte nem kell félni a fi ataloktól, 
hiszen sok problémát más szemszög-
ből látnak, így előfordul, hogy sokkal 

gyorsabb és hatékonyabb megoldá-
sokat is találnak. Kiemelte, nagyon 
büszke arra, hogy a székelyudvarhelyi 
képviselőjelölti listájukon is látszik 
a generációváltás. A fi atalok legfon-
tosabb elképzelései közé tartozik az 
udvarhelyszéki bicikliút-hálózat kiépí-
tése, a szelektív hulladékgyűjtés meg-

szervezése, egy természetbarátabb 
környezet kialakítása, az ösztöndíj- és 
gyakornoki programok elindítása, és 
hogy az önkormányzatok ifj úsági tel-
keket, lakásokat biztosítsanak meg-
fi zethető áron. Ezenkívül modern 
szabadidőparkokat szeretnének. (Fü-
löp-Székely Botond)

Fiatal jelöltjeit mutatta be az RMDSZ
• Összesen nyolcvankét fiatal önkormányzati képviselőjelöltet indít a szeptember 
27-ei helyhatósági választásokon az RMDSZ Udvarhelyszéken – derült ki az Udvar-
helyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) tegnapi sajtótájékoztatóján.

 82 fiatal jelöltet indít a szövetség 
Udvarhelyszéken 
▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

• A székelyföldi informatikusokat itthon tartani, a 
külföldieket ide vonzani – ez a célja a Marosvásárhely 
közelébe tervezett Erdélyi Tudásközpontnak. A beruhá-
zás tervét kedden mutatták be a Maros megyei Lukafal-
ván, más néven Dózsa György községben.

A helyszínválasztás utalás volt 
az egyik ilyen vállalásra: mint 

Csergő Tibor fogalmazott, ő és csa-
pata a következő mandátumban 
egyszer és mindenkorra megoldja 
a város vízellátási és csatornázá-
si problémáit. Azt is jelezték, hogy 
Gyergyószentmiklós úthálózatának 
minimum 35 százalékát felújítják 
a következő négy évben. A lakó-
negyedekben a tömbházszigetelési 
program felgyorsítását tűzték ki, és 
az ott élők számára a fűtés árának 
15–20 százalékos csökkentését. A 
családi házakhoz eljuttatják a fű-
téshálózatot, mindenhova, ahol ar-
ra csak igény van. Az egészségügyi 
ellátás a megyében működő kórhá-
zakkal való együttműködés révén 
fog javulni, külön hangsúlyt kap, 
hogy az intézmények vetélkedése 
megszűnjön. Például ha Székelyud-
varhelyen plasztikai sebészeti tevé-
kenység indul, akkor Gyergyóban ne 
indítsanak hasonlót. Ellenben Gyer-
gyószentmiklóson is jónak tartaná 
egy onkológiai osztály létrehozását 
– hangsúlyozta Csergő. A régi kór-

házépületben térségi rehabilitációs 
és palliatív szolgáltató központot 
hoznának létre. Fiatal családoknak 
ingyen közművesített telket ígérnek, 
a vállalkozások számára az ipari zó-
na rendbetételét tervezik. Az RMDSZ 
a polgármesteri hivatal több irodáját 
a régi városháza épületébe költöz-
tetné, ahol modern adminisztrációs 
és ügyfélfogadó centrum 
létesül. A főtérről kizár-
nák a parkolást, helyette 
a közelében alakítanak 
ki parkolási szigeteket. A 
mélyszegénység felszámo-
lására szociális programo-
kat kezdeményeznek, már 
óvodai szintről nevelést biztosítva a 
legszegényebb rétegnek. A polgár-
mesterjelölt egy roma focicsapat lét-
rehozását is elképzelhetőnek tarta-
ná. Az eseményen a képviselőjelölti 
lista első helyezettjeként Barti Tiha-
mér, az RMDSZ területi elnöke ki-
hangsúlyozta, hogy a jelöltlistát nem 
néhányan állították össze, hanem az 
közel 2000 szavazat alapján alakult 
ki, a márciusi előválasztás során.

Csergő Tibor tízpontos programja
• A gyergyószentmiklósi vízház kapujában tartott sajtó-
tájékoztatóján ismertette választási programját Csergő 
Tibor RMDSZ-es gyergyószentmiklósi polgármesterjelölt. 

A vízház kapujában ismertették 
programjukat
▴  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

Sógor Enikő önkormányzati kép-
viselőjelölt a születéstől egészen 

hétéves korig terjedő időszakra fek-
tetne nagyobb hangsúlyt. „A védő-
női és családorvosi hálózat fejlesz-
tése a korai fejlődési problémákat 
tudná nyomon követni. Ehhez akár 
egy megyei központ létrehozását is 
el tudjuk képzelni” – mondta, hoz-
záfűzve, hogy az óvodai szűrés le-
hetne a következő állomás. Ambrus 
Lilla önkormányzati képviselőjelölt 
család- és iskolaorvosként foly-
tatta: „iskolai szűrőprogramokkal 
csontfejlődési és szemészeti prob-
lémákat is ki tudnánk szűrni” – je-
lezte. Hozzátette, a felnőtt korosz-
tály egészségi állapotát felmérni 
hivatott az az elképzelés, hogy az 
önkormányzat segítségével a házi-

orvosok is szervezhessenek meg-
előzési programokat. Trandafir Or-
bán Tímea tanácsosjelölt fogorvosi 
szemszögből közelítve elmondta, 
az iskolákban rég megszűntek a 
prevenciós programok ezen a téren. 
„Ennek ellenére a fogászati 
szűréseket a nagyon korai 
időszakban el kell kezde-
ni, később pedig ezeket 
kötelezővé vagy legalább 
rendszeressé kellene ten-
ni, mi ezen dolgozunk” – 
fejtette ki. Az elhangzottakat Ko-
rodi azzal egészítette ki, hogy a 
kertvárosi részekben egészségügyi 
pontokat lehetne létrehozni, ame-
lyeknek a háziorvosok és a helybé-
liek egyaránt hasznát tudnák ven-
ni.  (Korpos Attila)

Korodi: kezelés helyett megelőzés
• Az RMDSZ színeiben Csíkszereda polgármesteri 
tisztségére pályázó Korodi Attila kiemelt figyelmet 
fordítana az egészségügynek, erről tegnap beszélt egy 
sajtóeseményen.




