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Soós Zoltán szerint kényszeríteni kell a polgármestert, hogy lépjen az épületek megmentéséért

Pusztulásra ítélt Margaréta utcai házak
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Feljelentéssel lehetne arra kényszeríteni a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt és Dorin Floreát, hogy
megakadályozza a Margaréta utcában lévő B kategóriás műemlék épületek teljes pusztulását – nyilatkozta a Vásárhelyi Hírlapnak Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója. Mint ismert, a Kós
Károly stílusban épült házakból már 2011-ben kiköltöztették az ott élő roma családokat, de azóta a városvezetés semmit nem tett annak érdekében, hogy
legalább az épületek pusztulását megakadályozza.

M

íg a somostetői vendéglő
és az Aranykakas épülete
esetében a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal évek óta
nagy plakátokkal hirdeti, hogy az
épület nem az ő tulajdonában van,
s azért olyan romos és használhatatlan, a Turbina-árok partján, a
volt Május 1. strand és a Víkendtelep közötti, az 1900-as években art
deko stílusban épült Margaréta utcai házakkal „nem büszkélkedik”.
Holott a valamikori Székely és Réti bútorgyár két, B kategóriás műemléknek számító irodaháza a város, pontosabban a Locativ Lakásgazdálkodási Vállalt tulajdonában
van, s 2011-től, amikor a roma lakókat kitették onnan, a költségvetésben, több ízben is pénz volt
megszavazva az épületek állagmegőrzésére.

Elmaradt a végrehajtás
A Locativ vezetője, Ovidiu
Moldovan évekig azt nyilatkozta,
hogy nincs lehetőségük saját alapból az épületeket felújítani. Dorin
Florea egy időben arról beszélt,
hogy átadják a megrogyott háza-

kat a múzeumnak, de ez sem történt meg. A helyi önkormányzati
képviselők, a régiek és az újak is
pénzt hagytak jóvá, hogy felmérjék az épületet és legalább befedjék, lefóliázzák, hogy ne pusztuljon el még jobban. De ezt a költségvetési tételt a város polgármestere nem hajtotta végre, a pénzt nem
erre költötték el.
A Maros Megyei Múzeum igazgatója, Soós Zoltán, aki korábban,
amikor városi önkormányzati tanácsos volt, többször felszólalt és
kérte, hogy fogjanak neki a Margaréta utcai házak állagának megőrzésének, a Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére elmondta, szomorúan és felháborodva látja, hogy a
helyi önkormányzat semmit nem
tesz a múlt század elején felhúzott épületek megmentéséért. „Az
egyik mindenképp még megmenthető lenne, s a másiknak már csak
a falai állnak. A két műemlék épület jó helyen van, ha felújítanák,
rendbe tennék, lehetne oda egy kávéházat nyitni, hiszen közel van a
Víkendtelep, szép a hely. De ha a
múzeumnak adnák, akkor is tudnánk rendeltetést találni neki. De

A városháza megakadályozhatná a teljes megsemmisülést
ahhoz elsősorban rendbe kell tenni az épületeket” – mondta a múzeumigazgató. Soós Zoltán szerint
a polgármesteri hivatal és a városvezető felelős azért, hogy hagyta,
hogy a műemlék épület elpusztuljon, s véleménye szerint csak akkor fognak neki ennek az épületegyüttesnek a felmérésének, felújításának, ha valaki kényszeríti őket erre. „Fel kellene jelenteni,
amiért nem tette rendbe a tulajdonában lévő B kategóriás műemlék
épületeket. Ha egy eljárás indulna ellene, akkor lehet, hogy ez az
ügy is kimozdulna a holtpontról” –
mondta Soós Zoltán. Megkérdez-

tük, hogy ki indíthatna eljárást a
város ellen, kérve, hogy vonják felelősségre az illetékeseket a pusztulásra ítélt épületekért. Soós Zoltán szerint magánszemélyek, civil
szerveztek, bárki feljelenthetné.

Megvalósíthatósági tanulmányra
van szükség
A Vásárhelyi Hírlap kérdésére
Furó Judit RMDSZ-es önkormányzati képviselő, építésztervező elmondta, hogy idén is pénzt szavaztak meg a költségvetésben a Margaréta utcai házakra. „Elsősorban egy megvalósíthatósági tanul-

mány elkészítésére lenne szükség, hogy felmérjék, hogy milyen
állapotban van az épület és menynyi pénzre lenne szükség a teljes
rendbetételére. Ugyanakkor rendeltetést is kell találni neki. A tanulmányt már az idén el kell végeztesse a városháza szakigazgatósága, erre van pénz is megszavazva” – vélekedett a tanácsos, aki
megígérte, követni fogja, hogy a hivatal mikor és hogyan hajtja végre
ezt a költségvetési tételt. A tanulmányra a költségvetésben 35 ezer
lejt hagytak jóvá.
SIMON VIRÁG

Tófalván és Csejden is lesz vezetékes víz kormánytámogatással
Az ivóvízhálózat bővítésére
nyert kormánytámogatást csaknem egy millió euró értékben a
marosszentgyörgyi polgármesteri hivatal, s a szerződést a héten
írta alá a község polgármestere,
Sófalvi Szabolcs. A folyamatosan
fejlődő, terjeszkedő nagyközségben így lehetőség lesz az újonnan
épült házaknál is kiépíteni a vízvezetékrendszert, mi több Tófalvára és Csejdre is eljut a létfontosságú víz.
A Vásárhelyi Hírlapnak Sófalvi
Szabolcs elmondta, hogy ez sorozatban a 11. nyertes pályázatuk,
s a napokban kiderül, hogy a községközponti Szent György Iskolaközpont bővítésére és a szennyvízcsatorna kibővítésére benyújtott
támogatásukat hogyan bírálták el.
„Nagyon örvendünk, hogy 4,3
millió lejes támogatást kapunk
kormányalapból az ivóvízhálózat bővítésére, hiszen az elmúlt
években tapasztalt szárazság
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Csapból folyik hamarosan a víz
miatt egyre sürgetőbb volt a vezetékes ivóvíz bevezetése. Míg pár
évvel ezelőtt Csejden nem tartották fontosnak a vezetékes ivó-

víz bevezetését, de pár száraz év
után, amikor a kutak nagy többsége kiszáradt, ez elsőbbséget
élvez a lakók számára és termé-

szetesen számunkra is. A nyertes pályázatból kibővítjük a meglevő ivóvízrendszert, kiépítjük a
fővezetéket és szivattyúállomást
is építettünk, hogy a dombok között fekvő Csejdre is eljusson a
víz. A munkálatok után az embereknek lehetősége lesz rácsatlakozni a hálózatra. A szolgáltatást
az Aquaserv fogja végezni – tájékoztatott Sófalvi Szabolcs. Megkérdeztük, hogy mikorra várható,
hogy kész lesz ez a nagylélegzetű
munkálat. A polgármester tudatta, hogy mivel nem megvalósíthatósági tanulmánnyal pályáztak,
hanem már kész volt a műszaki
tervük, így ezután már a kivitelező kiválasztása következik, s a
munkálat elkészítése. „Optimista tervek szerint még idén vezetékes víz lesz Marosszentgyörgy,
Tófalva és Csejd legnagyobb részében, a község több, mint 90
százalékában. Ha a kivitelező kiválasztására szervezett verseny-

tárgyaláson óvás lesz, vagy valami előre nem látható nehézség
hátráltatja a munkát, akkor is jövő tavaszig el kell hogy készüljön” – vélekedik Sófalvi Szabolcs.
Marosszentgyörgy polgármestere azt is közölte, hogy a nyertes pályázatok nagyon sok fejtörést is okoznak, hiszen ugyanazzal a személyzettel kell megoldják a napi munkát, s ráadásként
a pályázatok kivitelezését, követését, elszámolását. „Nagyon jól
kell időzítsük a munkálatokat és
a feladatokat, hogy párhuzamosan át tudjuk fogni a már meglevő 11 nyertes pályázat lebonyolítását, s ha még a következő kettőre is rábólintanak, akkor öszszesen 13 nagylélegzetű fejlesztést kell egyszerre lebonyolítani. Mindenképpen nagy öröm és
lehetőség ez számunkra, hiszen
helyi alapokból ekkora munkálatokat nem tudnánk elvégezni.”
S. V.

