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Több mellszobrot állítanának és néhány utcát 

neveztetnének el a városban a marosvásárhelyi 

protestáns felekezetek a reformáció 500. évfor-

dulója alkalmából. Amennyiben viszont nem si-

etnek kéréseik fenntartásával, könnyen meges-

het, hogy kifutnak az időből. 

Az őszire tervezett szá-
mos egyházi és világi ün-
nepen, előadáson és kiál-

lításon túl a marosvásárhelyi 
protestáns felekezetek szobor-
állítással és utcanévadással is 
emléket szeretnének állítani a 
reformáció közelgő 500. évfor-
dulója alkalmával. Az evangé-
likusok már negyed évvel ez-
előtt iktatták kérésüket, az ön-
kormányzat névadó bizottságá-
nak tagjainak azonban egyet-
len városházi illetékes sem je-
lezte, hogy a testületnek össze 
kellene ülnie. A reformátusok 
egyelőre a vártemplomi szo-
borállításra összpontosítanak, 
és azon túl, hogy ők is szeret-
nének utcát és teret elnevezni 
két személyiségről, túl nagy re-
ményt nem fűznek a polgármes-
teri hivatal segítőkészségében. 
Vass Levente, az RMDSZ helyi 
elnöke lapunknak megígérte, a 
szövetség képviselői mindent 
megtesznek annak érdekében, 
hogy az esetleges hivatali pac-
kázások ne árnyékolják be az 
ünnepet.

A szobrok elkészültek

Két szoborral és legalább két 
utcával szeretnének emléket ál-
lítani a kerek évfordulónak a vá-
ros reformátusai. A Vártemplom 
udvarán Kálvin János és Károli 
Gáspár büsztjét készülnek fel-
állítani ez év október 14-én. Az 
előbbi Péterfy László, Magyar-
országon élő nyárádselyei Kos-
suth-díjas szobrászművész, az 
utóbbit Deák Árpád, Nagyvára-
don élő, marosvásárhelyi szár-
mazású alkotó munkája. Mind-
két szobrot bronzba öntötték és 
Vásárhelyre szállították. Kérdé-
sünkre, hogy miért nem köztér-
re állítják, Ötvös József, a Vár-

templom leköszönt lelkésze az-
zal érvelt, hogy nem akarták ki-
tenni magukat és a közösséget 
a hatóságok visszautasító ma-
gatartásának. Ugyanakkor ko-
moly szimbolikája van annak, 
hogy a város legnagyobb temp-
loma, több országgyűlés szín-
helye mellé állítják fel a francia 
származású svájci reformátor 
és a Biblia első magyar fordítója 
szobrát – érvelt lapunknak Öt-
vös. Szóba került egy emléktáb-
la állítása is, de arról lemond-
tak. Kérni készülnek viszont a 
Vártemplom alatti Posta utca át-
keresztelését Kálvinról.

Memorandum helyett Csiha? 

A Kistemplom gyülekezete 
egykori lelkészéről, Csiha Kál-
mán későbbi püspökről szeret-
né átneveztetni a jelenlegi Me-
morandum teret, amely 1986-ig 
éppen a templom nevét viselte. 
A tervek maradéktalan megva-
lósulásában azonban az egyház 
sem igazán hisz. Kérdésünkre, 
hogy milyen reményt táplálnak 
a tér átnevezéséhez, Lakatos Pé-
ter elismerte, hogy nem sokat. 
„Amilyen állapotok uralkodnak 
a polgármesteri hivatalban, egy-
általán nem vagyok meggyőződ-
ve, hogy sikerülni fog” – fejtet-
te ki a kistemplomi lelkipásztor, 
aki továbbá hozzátette: egyelő-
re még le sem adták a kérvényt.

Az evangélikusok Luther utcát 
kérnek

Az evangélikus-lutheránus 
egyházközség Luther Márton-
ról, a protestáns reformáció 
szellemi atyjáról szeretné átne-
veztetni az egykori Mentovich 
Ferenc, mai Maroshévíz utcát, 
azt, amelynek sarkán a főté-

ri lebontott templomuk helyett 
1960-ban egy magánházat kap-
tak, amelyet Isten házává ala-
kították. Magos György, az egy-
házmegye felügyelője elmond-
ta, aláírásokat gyűjtöttek az ut-
ca lakóitól, akik támogatásuk-
ról biztosították az evangéli-
kusok kezdeményezését. „Fő-
ként templomjáró személye-
ket kerestünk meg, akik fele-
kezeti hovatartozásuktól füg-
getlenül aláírták a kérésünket” 
– mondta el lapunknak Magos. 
A felügyelő hozzátette, hogy ro-
mán családok körében is támo-
gatásra leltek. Az egyház má-
jus 9-én iktatta a kérését, mely-
ből egyet az önkormányzat-
nak, egyet a polgármesteri hi-
vatalnak, személyesen Dorin 
Florea városgazdának címzett. 
Három hónap elteltével egyelő-
re nem kaptak választ. „Addig 

küzdök, amíg sikerül. Ha Bras-
sóban meg Nagyszebenben le-
het Lutherről utcát vagy teret el-
nevezni, akkor Marosvásárhe-
lyen miért ne lehetne?” – érvelt 
az egyházi felügyelő. Ameny-
nyiben a magyar evangéliku-
soknak sikerülne tervüket va-
lóra váltani, a Luther utca len-
ne az első, amely Marosvásár-
helyen egy német személyiség 
nevét viselné.

Az unitáriusok csak jövőben 
lépnének

Az unitáriusok az idén nem 
állnak elő semmilyen követe-
léssel, a hangsúlyt inkább 2018-
ra tolnák, amikor egyházuk 
fennállásának 450. évét készül-
nek megünnepelni. Lapunk ér-
deklődésére Nagy László lel-
kipásztor elmondta, hogy a ke-

rek évfordulón Dávid Ferencnek 
szeretnének szobrot állítani. Az 
egyházalapító nevét már egy 
kisebb terecske viseli Maros-
vásárhelyen, az a kövesdombi 
városrész, ahova felépült az új 
templom. Nagy László ugyan 
nem zárja ki annak lehetősé-
gét, hogy oda állítsák a szobrot 
is, azonban sokkal szerencsé-
sebbnek tartaná, ha a műalko-
tás a Bolyai tér valamelyik par-
kocskájába vagy a Vártemplom 
falához kerülne. Elvégre itt erő-
sítették meg 1571 januárjában a 
tordai országgyűlés lelkiisme-
reti és vallásszabadságot hir-
dető határozatait, tette hozzá 
a volt esperes. Az egyház még 
nem rendelte meg a szobrot, és 
egyelőre azt sem tudja, milyen 
pénzből finanszírozná.

SZUCHER ERVIN

Szobrokat és utcaneveket szeretnének a reformáció ötszázadik évfordulójára
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Adócsalások ügyében kutakodnak
Két, megyénket is érintő 

adócsalási ügyben folyik nyo-
mozás jelenleg. Az egyik-
ről a megyei rendőr-főkapi-
tányság adott hírt. Eszerint 
a gazdasági bűncselekmé-
nyeket vizsgáló rendőrségi 
ügyosztály korábbi vizsgála-
tai arra szolgáltattak adato-
kat, hogy 2015–2016 folyamán 
egy megyénkbeli kereskedel-
mi társaság ügyvezetője cége 
könyvelésébe 14 fiktív számlát 
vezetett be, amelyeket az or-
szág területén lévő fantomcé-
gek nevére állítottak ki. Ennek 
eredményeképpen a cégvezető 
csökkentette az adózható jö-
vedelmét, ugyanakkor kivonta 
magát a törvényes adók és ille-
tékek kifizetése alól is. Az így 
okozott kár értéke hozzávető-
legesen eléri a 280 ezer lejt. 

Kedden az ügyvezetőt 24 órá-
ra őrizetbe vette a rendőrség – 
tájékoztatott a rendőrség szó-
vivője. A vizsgálatot a megyei 
törvényszék melletti ügyész-
ség hangolja össze.

Az Agerpres hírügynökség 
közölte, hogy a tegnapi nap fo-
lyamán a Legfelsőbb Semmí-
tőszék ügyészei vizsgálatot 
folytatnak egy olyan ügyben, 
amelyben adócsalás, hitelösz-
szegek rosszhiszemű, önös 
célokra való felhasználása a 
gyanú. Az előzetes vizsgálatok 
szerint 39 millió lej kárt okoz-
tak így a nemzetgazdaságnak. 
Összesen nyolc megyében és 
Bukarestben, 80 helyszínen 
folyt házkutatás – kereske-
delmi társaságoknál, azok 
vezetőinek lakásán – amely-
ben részt vettek a Dâmbovița, 

Argeș, Brassó, Szeben, Maros, 
Vrancea, Călărași, Teleorman 
megyei rendőr-főkapitánysá-
gok rendőrei is. A vizsgálatok 
eddigi eredményei alapján ar-
ra derült fény, hogy 12, épít-
kezéssel, hulladékkezelés-
sel és sertéstenyésztéssel fog-
lalkozó társaság vezetői 2010 
és 2016 között azért, hogy ki-
vonják magukat a törvényes 
adók és díjak kifizetése alól a 
könyvelésükbe valótlan adato-
kat vezettek be, amelynek so-
rán 39 873 671 lejjel (9 079 017 
euróval) károsították meg az 
államot. Ebből az összegből 
15 815 202 lej a be nem fizetett 
adó és 24 058 469 lej a vissza-
igényelt áfa értéke – mutat rá a 
hírügynökségi közlemény.

BAKÓ ZOLTÁN

Hol legyenek bicikliparkolók?
Kétszáz kerékpártárolót aján-

lott fel a marosvásárhelyi bicik-
lis közösségnek a polgármes-
teri hivatal és javaslatokat vár-
nak, hogy hova helyezzék ki 
őket. A Mures On Bike/Két ke-
réken Marosvásárhelyen közös-
ség  felhívásából megtudhatjuk, 
hogy augusztus 14-én éjfélig fo-
gadják a javaslatokat a helyszí-
nekre vonatkozóan. Lehet kér-
ni, hogy kerékpártárolót szerel-
jenek fel iskolákhoz, közintéz-
ményekhez, kórházakhoz, par-
kokba, üzletekhez vagy akár 
szórakozóhelyekhez. A Critical 
Mass Facebook-oldalán három 
perc alatt kitölthető a kérdő-
ív, amelyben jelezni lehet, hogy 
hol van szükség tárolókra. De 
el lehet küldeni a javaslatokat a 
comunicate@tirgumures.ro vá-
rosházi ímélcímre is. A hivatal 

ígéretei szerint a tárolókat még 
iskolakezdés előtt kihelyezik a 
kért helyekre. 

Az elmúlt években többször 
szereltek fel Marosvásárhelyen 
kerékpártárolókat, iskolákhoz, 
hivatalokhoz, s a Bolyai utcában 
is van egy biciklitárolásra alkal-
mas hely kialakítva.

SIMON VIRÁG

Kétszázzal több hely lesz




