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A napokban módo-

sították a 2006-ban 

megalakult Marosvá-

sárhely metropolisz 

övezet alapszabályza-

tát és konkrét határ-

időket tűztek ki a leg-

közelebbi megbeszé-

lésre. Hosszú évek 

után úgy tűnik, vég-

re előremozdulás tör-

tént a nagyvárosi öve-

zet háza táján, nemrég 

a város, a megye és a 

peremtelepülések kép-

viselői találkoztak, s 

egyeztettek.

2006-ban hozták létre a Ma-
rosvásárhely metropolisz öve-
zetet, amelyhez a megyeszék-
hely és a megyei tanácson kí-
vül csatlakozott Nyárádtő vá-
ros, valamint Ákosfalva, Jedd, 
Kere lőszentpá l ,  Koronka ,  
Luka-Ilencfalva (Dózsagyörgy), 
Maroskeresztúr, Maros szent-
király,  Marosszentgyörgy, 
Mező panit, Mezőcsávás, Nagy-
ernye és Nyárádkarácsony köz-
ségek.  Marosszentanna is hi-
vatalos volt, de az akkori pol-
gármester nem kívánt élni a le-
hetőséggel. Az illetékesek cél-
ja az volt, hogy közösen tervez-
zenek és pályázzanak, fejlesz-
szék a közszállítást, hulladék-
gazdálkodást, ivó- és szenny-
vízhálózatot.

Nem történt semmi

A kezdeti lelkesedés után 
hosszú-hosszú évekig nem tör-
tént semmit. Ez részben annak 
tudható be, hogy a metropolisz 
övezet vezetőségéből kizárták 
Marosvásárhely polgármeste-
rét, aki ezt többször szóvá tet-
te, s kifejtette, hogy nem tartja 
elfogadhatónak, hogy a legna-
gyobb vonzerejű település lé-
vén a megyeszékhely ne kapja 
meg az öt illető helyet az egye-
sület keretében. Florea több-
ször hangoztatta, hogy a vá-

ros kilép az egyesületből, de 
végül nem történt ilyen irányú 
intézkedés.

Nemrég Péter Ferenc megyei 
tanácselnök és Dorin Florea 
marosvásárhelyi polgármester 
is sikerként könyvelte el, hogy 
sikerült módosítani a metro-
polisz övezet alapszabályza-
tát, valamint összehívni a ta-
gokat és a tervekről egyeztetni. 
Elfogadták, hogy két társelnök 
és egy alelnök lesz, az előbbi  
funkciókat a megyei tanács el-
nöke és Marosvásárhely polgár-
mestere tölti be, az alelnök to-

vábbra is a volt mezőpaniti pol-
gármester, Bartha Mihály.

Nyugodtabb vizeken

A találkozón részt vett Maros-
szentgyörgy polgármestere, 
Sófalvi Szabolcs is, aki érdek-
lődésükre elmondta, hogy úgy 
tűnik, sok év viszály után vég-
re sikerült nyugodtabb vizek-
re evezni, s jó hangulatú épí-
tő megbeszélést tartani. Min-
den egyesületi tag képviseltette 
magát a találkozón, ahol többek 
között eldöntötték, hogy szep-

tember végéig mindenki bekül-
di a településével kapcsolatos 
terveket, elképzeléseket. Októ-
ber elején ezeket elemzik, ki-
választják azokat, amelyek el-
sőbbséget élveznek, s uniós 
pénzalapokat lehet lehívni ve-
lük. Szó volt a közszállítás kö-
zös megoldásáról, a vasútvonal 
elköltöztetéséről, s a Marosvá-
sárhelyt elkerülő utakról is. „Bi-
zakodó vagyok, úgy érzem gyü-
mölcsöző lesz ezután ez a te-
lepülések közötti együttműkö-
dés”– mondta Sófalvi.
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Szeptember végéig minden érintett település beküldi a terveit, elképzeléseit

Felélesztenék a metropolisz övezetet

Az egyeztetésen sikerült módosítani a metropolisz övezet alapszabályzatán

Kiegyensúlyoznák a „szobor-arányt” Marosszentgyörgyön
Több esztendeig elhúzódó en-

gedélyeztetési folyamat után fel-
állítható a marosszentgyörgyi 
Petőfi-szobor. Bálint Károly ma-
rosvásárhelyi képzőművész al-
kotása a település központ-
jában, az iskola épülete előtt 
kerül talapzatra. „Ezzel sike-
rül megteremtenünk a szob-
rok közti egyensúlyt: a tanin-
tézet előtt már bő negyed év-
százada ott van a románság jel-
képeként szolgáló Constantin 
Romanu-Vivu büsztje, a főtéri 
parkocskában pedig sárkány-
ölő Szent György lovas szob-
ra, amely mindannyiunk szim-
bóluma, a Petőfi-szobor felállí-
tásával végre a magyarságnak 
is jut egy emlékmű” – fejtette ki 
lapunknak Sófalvi Szabolcs, a 
vegyes etnikumú község elöljá-
rója. A nemzeti költőnk szobrá-
nak felállítása régi vágya a Ma-
rosvásárhellyel összenőtt tele-
pülés magyarságának, ugyan-
akkor az RMDSZ-es községve-
zetés évekkel ezelőtt tett ígé-
rete. A bürokratikus akadály-
folyamat azonban a szokásos-

nál is hosszabbra nyúlt. A pol-
gármester nem akart kockáz-
tatni, ezért kivárta az utolsó jó-
váhagyást is, amelynek Buka-
restből kellett megérkeznie. Eh-
hez képest huszonhét évvel ez-

előtt a szászpénteki születésű 
Constantin Romanu-Vivu 1848-
as, Felső-Maros menti román 
forradalmár büsztje minden jó-
váhagyás nélkül, egyik nap-
ról a másikra kikerült a köz-

ség központjába. A helyi lakók 
most is emlékeznek arra a nap-
ra, amikor Ilarie Opriş volt párt-
titkár, későbbi kinevezett pol-
gármester idejében, nem sok-
kal 1990 márciusa után egy da-

ruval az iskola elé helyezték. 
Akkoriban jóformán még a he-
lyi románság sem tudta, kinek 
és milyen alkalomból állítottak 
emléket Marosszentgyörgyön. 
Romanu-Vivu ugyanúgy, mint 
Avram Iancu vagy Axente 
Sever, az egyik nemzet sze-
mében hős, a másikéban gyil-
kos volt. Az erdélyi románság 
jogaiért, a Habsburgok oldalán 
harcoló Romanu-Vivu 1848. de-
cember 15. után Mezőpanitban, 
Székelykövesden és Nyárád-
selyében komoly pusztítások 
közepette lefegyverezte a szé-
kely, magyar milíciákat. Egy hó-
nappal később a magyar ható-
ságok elfogták, és majd a had-
bíróság ítélete alapján Debre-
cenbe próbálták szállítani. A 
fogollyal nem jutottak túl mesz-
szire, hisz sorozatos gaztettei-
ért, Marosszentgyörgy határá-
ban a nép meglincselte.  Három 
évvel ezelőtt a marosvásárhelyi 
helyi rendőrség igazgatója a vá-
rosban is szobrot állíttatott vol-
na emlékére.
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A Constantin Romanu-Vivut ábrázoló alkotás az iskola előtt




