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LEBONTOTTAK EGY FŐTÉRI HÁZAT MAROSVÁSÁRHELYEN, ÚJ LAKÓTÖMBÖT ÉPÍTENEK A HELYÉRE

Megváltozhat a belváros utcaképe

Belevágtak. Egy-kettőre lebontották a telek épületeit, reggeltől estig dolgoztak a gépek

A marosvásárhelyiek féltik 
a belváros arculatát, miután 
lebontottak egy régi főtéri 
épületet, amelynek helyébe 
modern lakótömböt húznak fel. 
A műépítész szerint az építke-
zés precedenst teremthet, így 
átalakulhat a központ utcaképe.

 »  ANTAL ERIKA

A ggódó marosvásárhelyiek, fel-
háborodott városvédők kér-
 dezősködnek, mi lesz a főtér-

rel, ha egy házat lebontottak már a 
századfordulós épületek közül, és 
esetleg mások is „kedvet kapnak”, 
hogy új, modern lakótömböket 
építsenek a központba. A Rózsák 
tere 24. szám alatti kétemeletes ház 
lebontásával kapcsolatban sokan 
nyilvánították ki, féltik a város régi 
arculatát, úgy vélik, egy új, modern 
háztömb építésével megbomlik az 
egységes utcakép. „Marosvásárhely 
szegényebb lett, egy szép régi, pol-
gári épületét bontották le, amely 
magán viselte a szecesszió jegyeit 
is” – hívták fel fi gyelmünket többen 
is azok közül, akik a környéken lak-
nak, ott dolgoznak, vagy naponta 
járnak a főtérnek azon a szakaszán. 
Az építkezésnél kifüggesztett tábla 
szerint három épületet bontottak le 
a telken, amelyek helyébe egy 7 ezer 
négyzetméteres ingatlant építenek. 
Abban 25 lakrészt, 1, 2 és 3 szobáso-
kat alakítanak ki, de irodák és üzle-
tek is helyet kapnak benne, kávézó 
és étterem fog ott működni, vala-
mint egy 39 férőhelyes mélygarázst 
is terveznek. Ugyanakkor egy 2000 
négyzetméteres tetőtéri kávézót is 

szeretnének létesíteni. A beruházás 
az idei év egyik legnagyobb beruhá-
zása lesz – állítja Cosmin Blaga, a 
polgármesteri hivatal szóvivője, aki 
érdeklődésünkre azt is elmondta, 
teljesen szabályosan, a törvények 
tiszteletben tartásával történt a 
bontás, az illető cég minden jóvá-
hagyással rendelkezik, beleértve az 
országos műemlékvédelmi hivatalét 
is. A lebontott ház nem volt műem-
lék épület, az 1950-es években épült 
egy korábbi, századeleji szecessziós 
ház helyére. Ahogy Keresztes Géza 
műépítésztől megtudtuk, egy tel-
jesen új, modern kivitelezésű épü-

letet húztak fel akkoriban, széles 
ablakokkal, az eredetitől külön-
böző bejárattal. Aztán az 1980-as 
években azt tervezték, hogy a fő-
tér arculatát megpróbálják egysé-
gesíteni, Keresztes Gyula városi 
főépítész készített egy analóg ter-
vet, amely alapján a mellette lévő 
épületekhez hasonlóan átalakítot-
ták a homlokzatát. „Itt most nem 
az a legsúlyosabb probléma, hogy 
megbomlik az utcakép, hanem az, 
hogy precedenst teremthet ez az 
építkezés további régi vagy régies 
hangulatú épületek lebontására” – 
fogalmazott a műépítész.

 » „Marosvásár-
hely szegényebb 
lett, egy szép 
régi, polgári épü-
letét bontották 
le, amely magán 
viselte a sze-
cesszió jegyeit 
is” – hívták fel 
fi gyelmünket 
többen is.
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 » SIMON VIRÁG

Ú jra elszállítják tegnaptól a tömb-
házak, magánházak elé kitett 

háztartási hulladékot Marosvásár-

helyen. A kukás autók azért indul-
tak útnak, mert újra kinyitották a 
kerelőszentpáli szeméttelep kapuit, 
és lerakhatják oda a szemetet. Mint 
Ștefan Murariu, a kerelőszentpáli 

telep képviselője kérdésünkre el-
mondta, hétfőn és kedden nem fo-
gadták az autókat a felhalmozott 
adósságok miatt. A hulladék elszállí-
tásával megbízott Salubriserv Rt. ta-
valy októberi számlával is tartozik, az 
adóssága meghaladja a 2 millió lejt. 
A telepet működtető cégnek az volt 
az elvárása, hogy legalább a tavalyi 
számlákat fi zesse ki a szemétszállító 
vállalat. Murariu közölte, a kétnapos 
megszorítás után kifi zettek 498 000 
lejt, ezért szerdán délben megnyi-
tották a kapukat azzal a feltétellel, 
hogy hétfőig törlesszék a többi elma-
radás nagy részét, legalább 1 millió 
lejt. Amennyiben ez nem történik 
meg, újra zárt kapuk fogadhatják 
a szemétszállító cég kukásautóit. A 
Salubriserv legnagyobb megrendelő-
je a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatal, amely az idei költségvetés 
hiányában csak korlátozott mennyi-
ségű számlát tud kifi zetni. Cosmin 
Blaga, a városháza sajtószóvivője 
elmondta, a hét elején törlesztették a 
Salubriservvel szembeni minden tar-
tozásukat. A cég autói szerda délben 
újra elkezdték összegyűjteni a ház-
tartási hulladékot, de egyelőre a napi 
programot nem tudják tartani.

Elszállítják a háztartási hulladékot Marosvásárhelyen

 » Az illetékes 
cég adóssága 
meghaladja a 
kétmillió lejt.

Újra munkában. A Salubriserv autói elkezdték összegyűjteni a háztartási hulladékot

 » RÖVIDEN

További áldozatokat követelt
az infl uenza
Újabb áldozatokat szedett az 
infl uenzajárvány: az Országos 
Közegészségügyi Intézet (INSP) teg-
napi tájékoztatása szerint miután 
egy 63 éves Szilágy megyei nő és 
egy 81 éves Krassó-Szörény megyei 
férfi  halálát is a vírus okozta, az 
idei szezonban regisztrált halálese-
tek száma elérte a 157-et. A Szilágy 
megyei nőnek voltak más egészség-
ügyi problémái, de nem volt beolt-
va infl uenza ellen. A Krassó-Szö-
rény megyei férfi nak pedig ugyan 
nem voltak más betegségei, de ő 
sem oltatta be magát. A legfris-
sebb statisztika szerint amúgy a 
2019. február 11–17. héten országos 
viszonylatban 1534 esetben diag-
nosztizáltak infl uenzát. Addig az 
időpontig 1 306 165 személy kapott 
az egészségügyi minisztérium által 
biztosított infl uenzaellenes oltást a 
kockázati csoportokból. Mint isme-
retes, Sorina Pintea egészségügyi 
miniszter január 30-án hivatalosan 
infl uenzajárványt hirdetett. Az 
infl uenza által okozott halálesetek 
száma meghaladta a 2017–2018-as 
szezonban regisztráltat, akkor 129-
en vesztették életüket.
 
Migránsokat fogtak
Több mint egy tucat migránst fog-
tak az oravicabányai határrendé-
szek, amikor megállítottak a határ 
menti Komornokon egy Szerbiában 
forgalomba írt kisbuszt, amelyet 
egy szerb állampolgárságú sofőr 
vezetett. A hivatalos tájékoztatás 
szerint a járműben 16 személyt 
találtak, akik nem beszéltek romá-
nul, és nem tudták megindokolni, 
hogy mit keresnek a határövezet-
ben. Mint kiderült, szíriai, iraki és 
török állampolgárok, tizenhárom 
felnőtt van közöttük, 18–35 évesek, 
és három gyermek, 3 hónap és 
14 év közöttiek. A migránsok azt 
mondták, hogy azért szerettek 
volna Romániába jutni, hogy innen 
valamely nyugat-európai országba 
menjenek tovább. Illegális határát-
lépés miatt indul ellenük eljárás, a 
sofőr ellen pedig migránscsempé-
szet miatt. A kisbuszt lefoglalták.

Tanintézeteket korszerűsítenek
Háromszéken uniós alapokból
Az Árvácska Napköziotthon 
hőszigetelésére hívott le európai 
uniós alapokat Sepsiszentgyörgy 
önkormányzata. A projekt értéke 
2,14 millió lej, a város 2 százalékos 
önrészt kell hogy hozzátegyen. 
Az épületet szigetelik, kicserélik a 
nyílászárókat, a lámpákat, kazán-
házat építenek, és két napelemes 
rendszert is felszerelnek. Ezzel a 
napköziotthon energiafogyasztása 
harmadára csökken. A munkálato-
kat jövő év októberében fejezik be. 
Simion Crețu, a Központi Regioná-
lis Fejlesztési Ügynökség vezér-
igazgatója szerint ez a negyedik 
hasonló támogatás Sepsiszentgyör-
gyön: az önkormányzat összesen 
2,9 millió euróra kapott támogatást 
a tanintézetek hőszigetelésére. 
Emlékeztetett, hogy néhány 
évvel ezelőtt még hat tanintézet 
infrastruktúráját korszerűsítették 
a városban, ezekre 26 millió lejt 
fordítottak, és több mint ezer diák 
tanulhat ennek következtében jobb 
körülmények között.




