
A Bolyai téren lévő Domokos-
házban kap helyet a fotómúzeum
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Magyar Lóránd záró gondolatként 
azt is kiemelte, hogy már az is 
nagy lépést jelentene, ha a téma 
kapcsán elkezdődne egy párbe-
széd, ugyanis évek óta mindenki 
beszél arról, hogy megoldást kéne 
találni, de tulajdonképpeni meg-
oldással senki sem áll, állt elő.

Van, aki már most is így jár el

A gazdák is megerősítették, hogy 
az etetésre és a fertőtlenítésre vo-
natkozó új szabályok nem fognak 
különösebb nehézséget okozni 
számukra, a székelykeresztúri 
Bokor Jenő például elmondása 
szerint eddig is ezek alapján járt 
el. A négy kocát és számos mala-
cot, süldőt, összesen mintegy har-
minc állatot tartó gazda az etetést 
különböző szemcsés gabonaőrle-
ménnyel, azaz darával oldja meg, 
és külön itatóban helyez ki friss 
vizet számukra. Ételmaradékot 
sohasem ad az állatoknak, és 
véleménye szerint ez már nem is 
jellemző a térségben. Hozzátette: 
amióta megjelent az afrikai sertés-
pestis Hargita megyében, a fertőt-
lenítésre is odafi gyel. „Vadászni is 
járok, és gyakran vaddisznóknál 
mutatták ki a kórt, ezért is tartot-
tam fontosnak a fertőtlenítést, ne-
hogy hazahurcoljam a betegséget. 
Egy edénybe rongyot tettem, arra 
pedig hipót öntöttem, és abba lép-
tem bele az állatokhoz való belé-
pés előtt, vagy más cipőt húztam. 
A baj hamar megtörténhet, de 
amit lehet, meg kell előzni” – húz-
ta alá Bokor Jenő.

Nem hagyja magát 
eltántorítani

Megkeresésünkig nem is hallott 
még az új szabályozásról Bene 
Imre csíkszentsimoni gazda, aki 
saját fogyasztásra három disznót 
nevel. A részletek ismeretében az-
tán úgy fogalmazott: az etetéssel 
kapcsolatos újítás számára sem 
fog nehézséget okozni, hiszen 
eddig sem etette ételmaradékkal 
az állatait. „Pityókát főzök ne-
kik, amit darával keverek össze, 
emellett pedig frissen vágott zöl-
det kapnak. Ételmaradékot még 
sohasem adtam nekik, és tudo-
másom szerint más sem szokott a 
településen. Ez régebben, a kom-
munizmusban volt jellemző, ami-
kor nem volt gabona, és másként 
kellett megoldani az etetést. Ma 
már ez nem okoz problémát” – fo-
galmazta meg a csíkszéki gazda. 
Hozzátette azonban, hogy a fertőt-
lenítés más kérdés, az nagyobb fej-
törést fog jelenteni. „Az istállóban 
van ugyanis minden állatunk, a 
három disznó mellett egy borjú 
és két bárány. Ezért minden alka-
lommal, amikor valamelyikhez be 
kell menni, fertőtleníteni kell, ami 
sok kiadással jár. Ettől függetlenül 
ez nem fog eltántorítani az állat-
tartástól, amit követelnek, teljesít-
jük. Számunkra fontos, hogy amit 
tudunk, próbáljuk megtermelni 
itthon, hogy legalább tudjuk, mit 
eszünk, és gondoskodjunk a csa-
ládról” – hangsúlyozta a gazda.
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Elő lehet venni a terveket
A marosvásárhelyi fotómúzeum csak bónusz a fejlesztések sorában

SIMON VIRÁG

Az 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 államtit-
kára.

Sokrétű fejlesztés

A találkozón az RMDSZ politikusa 
hangsúlyozta, az Országos Helyreál-
lítási Tervbe ún. felnőtt projektek ke-
rülhetnek be, azaz olyan pályázatok, 
amelyeket már korábban kidolgoztak, 
és legalább egy megvalósíthatósági 
tanulmány készült már róluk. Az ön-
kormányzatok víz- és csatornahálózat 
kiépítésére kérhetnek támogatást, va-
lamint épületek felújítására, bővítésé-
re, energiahatékonyságuk növelésére 
is tudnak pályázni. Az egészségügy 
területén szociális központok építé-
sére, már meglévők felújítására lehet 
pénzt igényelni, de az intenzív osz-
tály kialakítása újszülöttek számára, 
sürgősségi osztály felújítására, mobil 
orvosi egység teljes felszerelésére is. 
Ha van kész pályázat, pénzt adnak 
majd környezetkímélő autóbuszokra, 
tantermek berendezésére, informati-
kai laborok felszerelésére, de a zöld 
átállás jegyében elektromos autóbu-
szokra, töltőállomásokra, bicikliutak 
kialakítására is. Jelentős összeget 
lehet fordítani továbbá szociális és 
ifj úsági lakások építésére, digitális 
közlekedési berendezésekre, digitális 
jelzőlámpák felszerelésére. Nem egy 

közös kalapból kell majd pénzt kérni 
a már kész pályázatokra, megvaló-
síthatósági tanulmányokra, hanem 
külön meghatározott összeget hívhat-
nak 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, mint Marosvásárhely, az 
országos híradások szerint 18 millió 
eurót kapnak, ha van életképes ter-
vük. Romániának egy szakszerűen 
elkészített tervet kell benyújtania az 
Európai Bizottsághoz, amely várha-
tóan szeptemberben írja alá Románia 
országos helyreállítási tervét. 

Az ország első fotográfiai 
múzeuma

Hegedüs Csilla a vásárhelyi ta-
lálkozón bejelentette, hogy az 

Országos Helyreállítási Tervben 
szerepel emlékmúzeumok kiala-
kítása is. Egy ilyen létesítményt – 
Fotográfi ai Múzeumot – hoznának 
létre Marosvásárhelyen közel 10 
millió eurós beruházással a Do-
mokos-házban, és ez lesz az ország 
első ilyen jellegű emlékhelye. Az 
illetékes szerint Marosvásárhely 
nagyon gazdag történelemmel ren-
delkezik a fényképészet területén. 
A 19. század eleje óta több mint 120 
fotóműhely működött, amelyek 
anyagát részben a Maros Megyei 
Múzeum gyűjteményei őrzik, be-
leértve az egykori Kantor stúdió 
adományait is. A Székelyhon ér-
deklődésére a marosvásárhelyi vá-
rosháza képviselője, Marius Libeg 
elmondta, hogy a fotóművészeti 
múzeum kialakításához szükséges 
tízmillió euró nem a Vásárhelynek 
szánt összeget rövidíti, hanem ez 
azon felül van.

Vannak kész tervek, 
tanulmányok?

Megkérdeztük Marius Libegtől, 
hogy milyen kész tervei vagy 
legalább megvalósíthatósági ta-

nulmányai vannak a városnak, 
amelyekkel szeptemberben előruk-
kolhatnak és fi nanszírozást kérhet-
nek. Ő azt mondta, hogy egyelőre 
összesítik azokat a terveket, ame-
lyek megfelelnek, de csak a konk-
rét kiírásokkor derül ki, hogy me-
lyekkel tudnak pályázni. A Maros 
Megyei Tanács szóvivője, Molnár 
Imola elmondta, hogy a me-
gyei tanácsoknak elsősor-
ban összehangoló szerepet 
szánnak, betársulhatnak a 
kis- és nagyvárosok vagy 
községek terveibe, pályáza-
taiba, de csak szaktanács-
adóként. Ennek ellenére a 
Maros Megyei Tanácsnak lehetősé-
ge lesz két területen pályázatot be-
nyújtani, itt elsősorban olyan ter-
vekről beszélhetünk, amelyek már 
elő vannak készítve. Pályázni fog 
a megye a Nyárád menti kisvasút 
nyomvonalára tervezett kerékpárút 
építésére, de a tulajdonában lévő 
egészségügyi intézmények épülete-
inek felújítására is.

SIMON VIRÁG

Olvasóink jelezték, hogy a Víkend-
telep közelében lévő gátnál, de 

a Turbinaárokban is egyre kevesebb 
a víz, ez utóbbi inkább sártengerhez 
hasonlít, mint vízfolyamhoz. A Szé-

kelyhon megkeresésére Călin Fokt, 
a Maros Megyei Vízügyi Igazgatóság 
sajtószóvivője elmondta, hogy bár 
több helyen jelentős esőmennyiség 
zúdult le az elmúlt napokban is Maros 
megyében – és nem csak –, mégis na-
gyon alacsony a Maros vízhozama. Az 
éves átlaghoz képest 40 százalékkal 
kevesebb, pontosabban másodper-

cenként hétfőn 25, kedden 28 köbmé-
ternyi volt a hozam, míg a megszokott 
mennyiség ebben az időszakban 40 
köbméternyi. „A vízmennyiség csök-
kenése miatt nem telik fel folyamato-
san a Turbinaárok. De ahhoz, hogy 
ennyire lecsökkent a víz benne, hoz-
zájárul az is, hogy május végén meg-
hibásodott a zsiliprendszer, így mi 
nem tudunk vizet engedni ezen. Meg-
próbáltuk önerőből megjavítani, de 
nem tudtuk, így jelenleg folyamatban 
van egy szakcég alkalmazása, amely 
kijavítja a zsiliprendszerben keletke-
zett meghibásodást. A háztartási és 
ipari fogyasztók számára biztosítani 
tudjuk a szükséges nyersvizet a szol-

gáltatónak, egyelőre nincsenek ilyen 
gondok, fennakadások” – összegzett 
az illetékes. Azt is megtudtuk, hogy 
a Turbinaárokban lerakódott föld-
mennyiséget a zsiliprendszer 
megjavítása után az árokba 
zúduló víz ki fogja mosni, 
ez nem jelent gondot. Re-
mélhetőleg a zsiliprendszert 
mihamarabb meg tudják 
javítani, és újra feltöltik a 
medret, hiszen a közelben 
lakó olvasóink azért aggódnak, 
hogy a nagy meleg hatására szúnyog-
telepek alakulnak ki a szinte üresen 
maradt mederben, illetve bűzleni fog 
a környék.

Sártenger a víz helyett, nagy gondok még nincsenek
• Annak ellenére, hogy a Maros vízhozama Marosvá-
sárhelyen az éves átlagmenyiség csupán 40 százalékát 
éri el, egyelőre biztosítani tudják a háztartási és ipari 
fogyasztóknak az igényelt mennyiséget. A Turbinaárok 
azonban helyenként sártengerré alakult, és a felső gát-
nál is jól láthatóan alacsony a vízállás.

• Nem a Marosvásárhelynek szánt uniós pénzalapok-
ból készül majd el az ország első fotómúzeuma, amire 
több mint tízmillió eurót szánnak, hanem ráadásként 
kapja ezt a megyeszékhely. Megkérdeztük, milyen kész 
pályázatai, megvalósíthatósági tanulmányai vannak a 
városnak és a megyének, amelyekre pénzt kérhetnek.
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