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Fontos, hogy egy városnak legyen egy jól kidol-

gozott grafikai arculata, amellyel a településen 

élő közösség azonosulni tud, a külső érdeklő-

dők, a potenciális turisták számára pedig vonz-

erővel bír. A jól kidolgozott brand, a minőségi tá-

lalás a népszerűsítést, a megismertetést szol-

gálja. Marosvásárhely e téren is lemaradt.

Csegzi Sándor, Dorin Florea 
polgármester tanácsadó-
ja, Marosvásárhely egy-

kori alpolgármestere már jó ide-
je dolgozik azon, hogy szakér-
tőkkel együttműködve létrehoz-
za azt a városarculatot, amely 
nemcsak „eladhatóvá” teszi Vá-
sárhelyt, de az itt élő közösség 
számára is fontosabbá, élhetőb-
bé alakítja. Szerinte „Flekken-
falva”, vagy a „Rózsák városa” 
felett már eljárt az idő, a „Szé-
kelyföld kapuja” pedig a román 
közösség számára kevésbé el-
fogadható.  

Képlet a címerben?

„Van egy olyan matematiku-
sunk, aki a tudományhoz jelen-
tőset hozzátett, ezért szívesen 
belefoglalnám a város címeré-
be is akár Bolyai János nem-
euklidészi geometriájának kép-
letét” – fogalmazott a volt alpol-
gármester, aki szerint ez nem-
csak kíváncsivá tenné a Maros-
vásárhely iránt érdeklődőket, 
de olyan gazdag tartalommal is 
rendelkezik, amit ki lehetne ak-
názni több szempontból is. A vá-
rosarculatnak a múltból kell ki-
indulnia, és a jövő irányába kell 
mutatnia. Ez azt jelenti, hogy 
nem kell a történelmet, a hagyo-

mányos értékeket megtagad-
ni, de a jövőt kell tervezni, előre 
kell tekinteni, megfogalmazva 
a jövőképet is. „Nagyon jó len-
ne egy ilyen brand megfogalma-
zásába a 20-30-as évüket élő fi-
atalokat bevonni” – hangsúlyoz-
ta Csegzi, aki úgy fogalmazott, 
hogy az arculat a közösségnek, 
annak gondolkodásának a véd-
jegye. A matematika mellett je-
lentős szerepet kellene az infor-
matikának is juttatni, illetve az 
iskoláknak, egyetemeknek. 

Újratervezés Egerből

Kolcsár Zsolt marosvásárhe-
lyi dizájner a Művészesti Gim-
náziumban tanult, majd a nagy-
váradi Partiumi Keresztény 
Egyetem grafika szakán szer-
zett diplomát, jelenleg Egerben 
az Eszterházy Károly Egyetem, 
Média és Design Tanszékén a 
tervezőgrafika mesterképzését 
végzi. A Vásárhelyi Hírlap ér-
deklődésére elmondta, egy is-
kolai projektötletként indult a 
város arculatának az újrater-
vezése. „Gyakran járok haza 
és mindig elszomorít, hogy a 
város tele van igénytelen pla-
kátokkal, láthatatlan, hiányos 
infografikával és a kortárs tren-
dekhez és lehetőségekhez ké-

pest egy szürke városarcu-
lattal” – fogalmazott. Ugyan-
csak nagy problémának tart-
ja a kétnyelvűség megoldat-
lanságát, kihasználatlanságát. 
Ahogy mondta, ennek a megol-
dása az egyik fő szempont, ami 
köré épül az arculat.

Művészet és tudomány

Kolcsár Zsolt úgy látja, cél-
ként fel kellene zárkózni a kul-
turális fővárosok közé, mert 

Marosvásárhely igenis oda va-
ló, ha a jelentőségteljes múltját 
és értékeit nézzük. Ehhez pe-
dig hozzátartozik egy egysé-
ges és hatásos arculat. Hason-
lóképpen látja Csegzi Sándor is: 
„Azért is küzdöttünk a kulturá-
lis főváros címért, mert az egy 
olyan folyamat, amely lehetősé-
get ad a megnyilvánulásra, tu-
lajdonképpen egy állapotfelmé-
rés, a közösségnek saját magá-
ról a jövőbe vetített képét is vetí-
ti” – fogalmaz Nagyszebent em-

lítve példaként, amely ezzel a 
címmel lépett nagyot. Hasonló 
értékei Marosvásárhelynek is 
vannak, amelyeket, ha felmu-
tat, kellőképpen értékel, építe-
ni tud azokra. „Van egy stratégi-
ai elképzelés is a város fejlesz-
tésére, de azokat a konfliktuso-
kat is kezelni kell, amelyek visz-
szahúzzák a várost” – hangsú-
lyozta, hozzátéve, hogy a kultú-
ra terén a művészeteket és a tu-
dományokat lehetne kiemelni. 

ANTAL ERIKA

Grafikai szempontból semmiféle egységes elképzelés nem tükröződik Marosvásárhely közterein

Az arculat nélküli város

Bolyai János nem-euklidészi geometriai képlete is jelképezhetné a várost
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Macarie szerint nincs érdeklődés a katolikus iskola iránt
Ismételten a marosvásárhe-

lyi római katolikus iskola ellen 
foglalt állást Ioan Macarie fő-
tanfelügyelő, aki szerint mind-
össze hét diák igényli a tanin-
tézet visszaállítását. 

A 2018/2019-es tanévben 
csak hét diák iratkozna a ka-
tolikus iskolába – jelentette ki 
a Marosvásárhelyen megjelenő 
Zi de zi című napilapnak adott 
interjúban Ioan Macarie. Sze-
rinte már csak azért sem hoz-
ható létre újra az iskola, mert 
a törvény szerint annak álla-
mi ingatlanban kellene működ-
nie. Ráadásul Klaus Johannis 
államfő visszaküldte az isko-
la létrehozását segítő törvényt 
a parlamentbe. Ilyen körülmé-
nyek között Macarie arra hív-
ta fel az önkormányzati képvi-
selőket, hogy vitatkozásaik kö-
zepette az oktatás „valós prob-
lémáira” is szenteljenek időt és 
figyelmet.

A tavaly felszámolt isko-
la szülői bizottsága nevetsé-
gesnek és arrogánsnak tart-
ja Macarie újabb állásfoglalá-
sát a magyar nyelvű felekezeti 
tanintézmény ellen. „Nem lep-
nek meg a főtanfelügyelő sza-
vai, mert eddig is, hol nyíltan, 
hol burkoltan, a katolikus isko-

la illetve az anyanyelvű okta-
tás ellen dolgozott. Azt viszont 
nem értjük, honnan veszi, hogy 
hét – se nem több, se nem keve-
sebb – diák iratkozna az ősztől 

az iskolába? Tudtommal janu-
árban még sem a beiratkozá-
si, sem a felvételi időszak nem 
kezdődött el” – reagált Csíky 
Csengele. A szülők szószólója 

emlékeztetni kívánt, hogy 2017 
augusztusában, amikor meg-
villant a remény, hogy szep-
tembertől mégsem zárja be ka-
puit a felekezeti iskola, néhány 
nap alatt közel másfél száz di-
ákot szedtek össze, olyant, 
aki hajlandó lett volna a Mihai 
Viteazul (volt Klastrom) utcai 
intézményben kezdeni az el-
ső, ötödik vagy kilencedik osz-
tályt. A többgyerekes anyuka 

azt sem érti, Macarie szerint 
miért nem lehet állami feleke-
zeti iskolát létrehozni egyházi 
ingatlanban? „Azt kérdezném 
a főtanfelügyelő úrtól, ilyen 
körülmények közt a másik, 
nagyobbik épületszárnyban, 
amely szintén az egyház tulaj-
donát képezi, miként működ-
het a román tannyelvű Unirea 
Főgimnázium?”

SZUCHER ERVIN

Az új iskola csak állami ingatlanban működne?

Nem szavazták meg az iskolahálózatot

Hosszas vita előzte meg a tegnapi soros marosvásárhelyi tanács-
ülésen a 2018–2019-es tanévre vonatkozó iskolahálózatról szó-
ló szavazást. A tervezetet benyújtó Sergiu Papuc alpolgármes-
ter hosszasan ecsetelte, hogy súlyos következményei is lehet-
nek annak, hogy a városban 2014-től nem fogadtak el iskolaháló-
zatot, s azt állította, hogy emiatt még a tanintézmények földgáz-
fogyasztása is nagyobb, mert egy többletet kell fizetni. Peti And-
rás bizakodásának adott hangot, hogy az RMDSZ-nek a parla-
mentben sikerül megoldást találni az iskola törvényes létrehozá-
sára, a POL-os tanácsosok is kiálltak amellett, hogy a római ka-
tolikus teológiai gimnáziumnak helye van a városi iskolahálózat-
ban. Hermann Mark Christian  felháborítónak tartotta, hogy a fő-
tanfelügyelő, a prefektusnak küldött levelében felelőtlennek neve-
zi a tanácsosokat, amiért nem szavazták még meg a hálózatot. A 
PNL tanácsosok arról beszéltek, hogy jó lenne egyszer és minden-
korra tisztázni, hogy az iskolahálózat létrehozásában mi a felada-
ta a tanácsnak és mi a tanfelügyelőségnek. Végül szavazásra ke-
rült sor, de a tervezet nem kapta meg a szükséges igen szavaza-
tot, így nem ment át.
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