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Kilenc érvet sorakoztat fel a Ma-
rosvásárhely főtere alá tervezett 
mélygarázs megépítése mellett 
Claudiu Maior, aki a választási 
kampány közeledtével magya-
rázza a terv ellenzőinek han-
goskodását. A városmenedzseri 
feladatkört ellátó polgármesteri 
tanácsos szerint életképtelenek 
az ellenzők által javasolt alterna-
tív megoldások.

 » SZUCHER ERVIN

N yílt levélben fordult Marosvá-
sárhely polgáraihoz Claudiu 
Maior, aki a főtéri parkoló kö-

rül kirobbant cirkusz margóján nem 
tartja természetesnek, hogy egy város 
központját politikai intrikák, illetve 
„kevésbé hiteles” építészmérnökök 
és építők által javasolt megoldások 
alakítsák. „Egy autót nem lehet egy 
politikusi beszédre parkolni, viszont 
állomásozhat a város főterén kialakí-
tott modern környezetben. Ráadásul 
sokkal jobb belélegezni azt a levegőt, 
amelyet a Rózsák terére ültetendő 
fák termelnek, mintsem a projektet 
ellenző politikusok által teremtett 
légkört »szívni«” – fejtette ki Dorin 
Florea polgármester jobbkeze. Maior 
Budapest, Nagyvárad és Kolozsvár 
példáját említette, ahol az elmúlt 
időszakban megújultak a történel-
mi belvárosok és terek. A tanácsos 
úgy érzi, a választások közeledtével 
egyeseknek érdekében áll a városhá-
za terveinek elgáncsolása. Szerinte a 
jelenlegi politikai közhangulatban a 
mélygarázson kívül veszélybe sodró-
dott az új autóbuszok vásárlásának, 
az utcák, parkok és iskolák felújításá-
nak, valamint a tömbházak szigetelé-
sének terve. Sőt információi szerint 
egyesek a Somostető „ellehetetle-
nítésére” készülnek: felszámolnák 
az erdei futópályát, leszereltetnék a 
játszótér elemeit, részlegesen bezá-

ratnák az állatkertet. A polgármeste-
ri tanácsos ezzel a környezetvédelmi 
miniszter februári látogatásán el-
hangzottakra utalt.

Kilenc érv a földalatti 
parkoló mellett
Mint ismeretes, az RMDSZ tanácsosai 
is kiálltak a mélygarázs terve mellett, 
utólag azonban számos marosvásár-
helyi polgár fejtette ki aggodalmát a 
mélygarázs megépítésének következ-
ményei miatt. Claudiu Maior kilenc 
érvet sorakoztat fel azokkal szemben, 
akik ellenzik a főtér alatti mélygarázs 
megépítését. Elsőnek az önkormány-
zat által 2018-ban szervezett főtérfel-
újítási projektversenyt említi, illetve 
egy tizenhat évvel ezelőtt hozott ta-
nácsi határozatot, amely értelmében 
már akkor elfogadta az önkormány-
zati testület a mélygarázs építésének 
gazdasági mutatóit. A tervpályázat 
győztes projektjéről szólva Maior 
emlékeztet, hogy tíz fi atal marosvá-
sárhelyi szakemberből álló csapat 
munkája nyerte el a neves tagokat 
felsorakoztató zsűri tetszését. „Nem 
a marosvásárhelyi polgármesteri hi-
vatal emberei döntöttek, hanem a 
Romániai Építészek Szövetségének 
elnöke, Ileana Tureanu építészmér-
nök, Liviu Ianăşi, a Bukaresti Ion 
Mincu Építészeti Egyetem előadó 
tanára, Kim Attila építészmérnök, a 
velencei építészeti biennálé románi-
ai biztosa, Gheorghe Pătraşcu épí-
tészmérnök, a művelődési miniszter 
tanácsadója és Cerasella Crăciun, a 
Bukaresti Ion Mincu Építészeti Egye-
tem előadó tanára. Ki és miért akarja 
a fi atalok munkáját kompromittálni? 
A projektben résztvevők egy részét 
megfenyegették, és azt kérték tőlük, 
álljanak el saját terveiktől” – mu-
tatott rá bizonyos háttérjátékokra 
Claudiu Maior. A Marosvásárhelyen, 
Bukarestben és Budapesten tanult 
fi atalok javaslata szerint a főtéren 
megszűnik egy közlekedési sáv, 
duplázódik a parkolóhelyek száma, 
nő a gyalogosrész és a zöldövezet. 

Ugyanakkor előnyösebb „megvilá-
gításba” kerülnek az épületek, és az 
egész központ világosabb lesz – ol-
vasható Maior nyílt levelében.

Ingatlanspekulációs gyanú
Írásában Maior kitér az alternatív ja-
vaslatokra is, ugyanis a közvitákon, 
újságcikkekben megfogalmazódott, 
hogy emeletes parkolási megoldást 
kellett volna találni a Kultúrpalo-
ta mellett vagy a Marosvásárhelyi 
Nemzeti Színház mögött, esetleg a 
Maros Mall mögött tátongó gödör-
ben. Felmerült ugyanakkor a Pok-
los-patak befedésének lehetősége 
is. „A Kultúrpalota melletti projektet 
éppen azok állították le, akik ma is 
blokkolják az új kezdeményezést. 
A nemzeti színház mögötti telek 
mintegy 40 százaléka kikerült az 
önkormányzat tulajdonából, hiszen 
a bíróság visszaszolgáltatta magán-

személyeknek. Hasonlóképpen a 
Maros Mall mögötti úgynevezett gö-
dör is magánkézben van. Felmerül 
a kérdés, hogy abban a reményben 
akarják blokkolni a földalatti parko-
ló projektjét, hogy az önkormányzati 
testület tagjai a jövőben majd ezen 
magánterületek megvásárlásáról 
döntsenek?” – tette fel a költői kér-
dést Claudiu Maior, aki ingatlanspe-
kulációt sejt az ügy hátterében. Ami 
meg a várost átszelő patak befedését 
illeti, elmondta, számára ismeretlen 
okokból a vízügyi hatóságok nem 
kívánják azok ügykezelési jogát ki-
engedni a kezükből. A városvezető 
szerint bármely pozitív kezdeménye-
zés leállítása annak a betegségnek a 
diagnózisa, amelytől az utóbbi évek-
ben Marosvásárhely szenved.
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És a végén 
senki sem felel

Az év végéig elkészül 180 kilométer autópá-
lya – mondta fel a leckét Răzvan Cuc újonnan 
kinevezett közlekedésügyi miniszter. Hisszük, 
ha látjuk – válaszolhatnánk, de valljuk be, az 
eddigi tapasztalataink alapján nemigen tudjuk 
elhinni. Mint ahogy még számos beruházás 
megvalósulása kapcsán vannak erős kételye-
ink, olyan körülmények között, hogy beléptünk 
már az év harmadik hónapjába, de az ország-
nak még nincs érvényes költségvetése. Büdzsé 
nélkül pedig nem kezdődhet el a munka.

A kormány fő erejét képező szociáldemok-
raták (PSD) a napokban kiszámolták, hogy 20 
millió euró értékű beruházás késik – a késésért 
pedig Klaus Johannis államfőt vonták felelős-
ségre, aki az alkotmánybíróságtól kért jogor-
voslatot. Az, hogy Johannis akadékoskodik, 
bizonyára összefüggésben áll azzal, hogy az 
év végén államelnök-választások lesznek, és ő 
nagyon szeretne újrázni, így máris megkezdte a 
kampányát. De az, hogy az országnak március 
elején még nincs költségvetése, nemigen rajta 
múlott. A törvény szerint ugyanis a kormánynak 
legkésőbb tavaly november 15-én be kellett vol-
na terjesztenie a parlament elé a költségvetési 
törvénytervezetét. Nem tette, és nem is adott 
magyarázatot a késlekedésre. Így csak találgat-
hatunk, hogy miért kellett annyit dolgozni rajta, 
amíg – legalábbis papíron – viszonylag jónak 
tűnő számok jöttek ki.

Azt, hogy ezek a számok a valósággal meny-
nyire vannak köszönő viszonyban, csak azután 
láthatjuk meg, hogy a büdzsét végre elkezdik 
gyakorlatba ültetni. Mi mindenesetre gyanak-
vóan szemléljük, hiszen tavaly sem jött be a 
szociálliberális kabinet hurráoptimizmusa, és 
mélyen a várt 5,5 százalékos gazdasági növe-
kedés alatt maradt a valós fejlődés – az Orszá-
gos Statisztikai Intézet (INS) alig 4,1 százalé-
kos bővülést jelentett be. Sokan kételkednek 
ugyanakkor abban is, hogy a megemelt bérek 
és nyugdíjak, illetve a bejelentett beruházások 
mellett mennyire lesz tartható a maastrichti 
szerződésben rögzített 3 százalékos költség-
vetési hiánycél. Tény, hogy ha tovább késik a 
büdzsé, akkor bőven maradnak el beruházá-
sok, és ha nem tudják elkölteni a pénzeket, 
akkor a defi cit sem lesz túl magas. Akad, aki 
szándékosságot sejt(et) emögött.

Tény viszont, hogy egyelőre mindenki kivár, 
hiszen, ameddig az országnak nincs költség-
vetése, a települések sem tudják kidolgozni 
saját büdzséjüket, ami miatt sok betervezett 
munkálat fog késni. Amíg nincs büdzsé, az ön-
kormányzatok a tavalyi költségvetés 1/12-ed ré-
széből működnek, de semmilyen új közbeszer-
zést nem tudnak elindítani, csúsznak az EU-s 
pályázatok, a különböző programok.

A késlekedést megsínylik tehát a települések, 
azok lakosai, és a magánszektor is, amely várja a 
pályázati kiírásokat, hogy jelentkezhessen a be-
ruházások megtervezésére, kivitelezésére.

Az illetékesek közben csak egymásra mutogat-
nak, a másik szemében keresik a szálkát, a sa-
játjukban viszont nem veszik észre a gerendát.

Költségvetés természetesen előbb vagy 
utóbb biztos lesz, csak a többhavi késlekedés 
okozóinak a felelősségre vonása marad el ez-
úttal is. Mint ahogy Viorica Dăncilă kormány-
fő tavalyi fenyegetése is csak a külvilág felé 
szánt keménykedés maradt, pedig ideig-óráig 
elhittük neki – vagy legalább hinni akartuk, 
hogy ha a 2018-as év végéig nem készül el 100 
kilométer autópálya, akkor repül az országos 
közútkezelő társaság éléről az a Narcis Nea-
ga, akinek kapcsán a korábbi „teljesítménye” 
alapján azt sem igazán értettük, hogy miért 
került oda vissza.

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 
a napokban „viccországnak” nevezte Románi-
át. Nem tudunk nem igazat adni neki. Csak az a 
baj, hogy a poén rajtunk csattan.
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Tervek. A főtéren megszűnik egy közlekedési sáv, duplázódik a parkolóhelyek száma, nő a gyalogosrész és a zöldövezet

 » Claudiu Maior Budapest, 
Nagyvárad és Kolozsvár 
példáját említette, ahol az 
elmúlt időszakban megújul-
tak a történelmi belvárosok 
és terek.




