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Mi a helyzet, Vásárhely?
Külön burokban él a román és magyar közösség

SIMON VIRÁG

H ogyan lehet élhetőbb város 
Marosvásárhely címmel 
érdekes beszélgetést szer-

veztek a Vásárhelyi Forgatag kere-
tében. A meghívottak Jakab István 
és Ştefan Ormenişan cégvezetők, 
Varagancsik Iringó szociológus, 
Klaus Birthler építész és Andi 
Gherghe, a kétnyelvű 3G Színház 
létrehozója, vezetője voltak. A Li-
beg Zsuzsa által moderált kerek-
asztal-beszélgetésen részt vett a 
marosvásárhelyi városháza sajtó-
szóvivője, Cosmin Blaga is.

A bevezetőben a jelenlévők azt 
vázolták fel, hogy szerintük milyen-
nek kell lennie egy élhető városnak. 
Az építész arról beszélt, hogy fontos 
a nyitottság és a kreativitás, fontos, 
hogy a városvezetés, de a közössé-
gek is hajlandók legyenek befogad-
ni az újítást, helyet és teret adjanak 
a fi ataloknak, például a fi atal építé-
szeknek, akik ötleteikkel érdekeseb-
bé, szebbé tehetik egyebek közt a 
kommunizmusból örökölt lakótele-
peket. Varagancsik Iringó ezt kiegé-
szítve elmondta, az élhető városban 
egy-egy építkezés megkezdése előtt 
megkérdezik a helyi közösségeket, 
hogy például egy szabadon álló tér-
re vagy egy átalakításra szánt épü-
letbe mit szeretnének – játszótér-
re vagy parkra, üzletre vagy mozira 
van-e szükségük –, s ezt fi gyelembe 
véve terveznek és építtetnek.

Nincsenek szakemberek

A nemzetközi piacon elismert, tapé-
tákat és belső berendezéseket gyártó 
cég vezetője, Ştefan Ormenişan sze-
rint egy élhető városban az oktatási 
irányvonal meghatározásakor egyez-
tetnek a helyi cégekkel, és olyan szak-
embereket is képeznek, akik majd 
ezeknél tudnak dolgozni. Ezzel kap-
csolatban megjegyezte, neki Kolozs-
várra kellett költöztetnie dizájn- és 
tervezési irodáját, mert Marosvásár-
helyen nem talált szakembert, akit 
alkalmazhasson. Jakab István cégve-
zető szerint is nagyon fontos, hogy az 
oktatási intézmények odafi gyeljenek 
a helyi piacra, egyeztessenek a cégve-
zetőkkel, és ne felejtsék el, hogy nem-
csak végzett egyetemistákra, hanem 
pincérekre, kémikusokra, szerelőkre 
is szükségük van a közösségeknek. 
Jakab arról is beszélt, hogy egy élhető 
városban digitalizálva kellene legyen 
minden ügyintézés, s nem kellene a 
városházán egyik irodából a másikba 
sétálva pecséteket és engedélyeket 
beszerezni. Andi Gherghe arról be-
szélt, hogy az élhető város ki tudja 
használni adottságait és igyekszik 
helyben, otthon tartani végzőseit. 
Példaként említette, hogy Marosvá-
sárhelyen, bár van színész- és bábszí-
nészképzés, mégis nehéz olyan vég-
zőst találni, aki itthon akar maradni, 
itthon akar dolgozni.

S hol áll Marosvásárhely?

A részvevők civilizált, de hatá-
rozott kritikát fogalmaztak meg 

a városvezetés felé, kimondva, 
hogy mi mindennel elégedetlenek. 
Elhangzott, hogy a városnak és a 
környező településeknek, az úgy-
nevezett nagyvárosi vagy metro-
polisz-övezetnek nincs egy hosszú 
távú stratégiája. Nincs követhető 
és számonkérhető elképzelése ar-
ról, hogy merre is kellene haladnia 
a városnak, hogy miként oldja meg 
a tömegközlekedést, hogyan lehet 
vállalkozásbarátabb település, ho-
gyan tudja itthon tartani a fiatalo-
kat, illetve hazacsalogatni azokat, 
akik elmentek. Cosmin Blaga rész-
ben cáfolta ezt, szerinte van város-
fejlesztési stratégia és a mobilitás-
ra odafigyelő elképzelés is.

Javaslatként fogalmazták meg, 
hogy legyen részvételi költség-
vetési lehetőség, vagyis különít-
senek el egy részt a helyi költség-
vetésben, amelynek elköltéséről a 
helyi közösség dönthet. Az is szó-
ba került, hogy az ingyenes kon-
certekre szánt pénz elköltéséről 
se a városháza néhány alkalma-
zottja döntsön, hanem pályázat 
útján adják oda a helyi kulturális 
egyesületeknek, színházaknak, 
rendezvényszervezőknek. De még 
jobb, ha a koncertek szervezését a 
szakemberekre hagyják és erre nem 
költenek pénzt. Elhangzott továbbá, 
hogy a városvezetésnek inkább a tö-
megsportokra, sportbázisok bizto-
sítására kellene összpontosítania, 
nem profi csapatok létrehozására 
és fenntartására, utóbbit a magán-
cégekre kellene hagynia.

Két közösség, külön célok?
Többen megfogalmazták, magyarok 
és románok is, hogy Marosvásárhe-
lyen még jól érzékelhető törésvonal 
van a magyar és a román közösség 
között. Hogy nem ugyanazokat a 
kérdéseket és problémákat tart-
ják fontosnak, például a vegyipari 
kombinát által okozott szennyezés 
és a fák kivágása mindig csak a ma-
gyar közösség tagjait háborítja fel. 
Elhangzott, nagyon fontos volna, 
hogy az iskolákban közös tevékeny-
ségeket szervezzenek a román és 
magyar gyermekeknek, hogy job-
ban megismerjék egymást, megért-
sék egymás nyelvét. De fontos, hogy 
a lakótelepeken is legyenek olyan 
közösségi terek, ahol az emberek 
találkozhatnak, beszélgethetnek. 
„Marosvásárhely nem a magyaro-
ké vagy a románoké, hanem a mi 
városunk” – hangzott el a mondat, 
amellyel mindenki egyetértett.

Mindannyiunk felelőssége

Azt is többen szóvá tették, hogy 
nem lehet kizárólag a városvezetést 
okolni azért, ha Marosvásárhely 
egy helyben topog és nem fejlődik. 
Hiszen a helyi közösség választot-
ta meg a döntéshozókat, az önkor-
mányzati képviselőket, de a város-
vezetést is. A helyi közösség tagjai, 
egyénileg vagy kisebb közösségek-
ként számonkérhetik a választott 
vezetőket, javaslatokat, elvárásokat 
fogalmazhatnak meg, és követ-
hetik, hogy azokat milyen módon 
ültetik életbe, valósítják meg. A 
passzív közösségekkel azt tesznek 
a vezetőik, amit akarnak, de az élő 
és cselekvő kisközösségeket, ame-
lyek hallatják hangjukat, nem lehet 
fi gyelmen kívül hagyni.

Az eseményen elhangzott: 
Marosvásárhelyen még jól 
érzékelhető törésvonal van a 
magyar és a román közösség között

▴ FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN• Marosvásárhely akkor lehet élhető és fejlődő város, ha a jelenleg két külön
burokban élő román és magyar közösség tagjai egymás felé fordulnak, kezet nyúj-
tanak, jobban megismerik egymást, közös célokat fogalmaznak meg és számon-
kérik a városvezetésen az ígéreteket  – hangzott el azon a kerekasztal-beszélge-
tésen, amelyen cégvezetők, művészeti szakemberek és szociológus boncolgatta
az élhetőbb város kérdéskörét.

Kelemen Hunor 
államfőjelölt
Kelemen Hunor lesz az RMDSZ 
államfőjelöltje a novemberi 
elnökválasztáson. A döntést 
pénteken, Marosvásárhe-
lyen hozta meg a Szövetségi 
Képviselők Tanácsa (SZKT).  A 
marosvásárhelyi tanácskozá-
son felszólaló Kelemen Hunor 
egyebek mellett arról beszélt, 
hogy az RMDSZ a román 
politikai válság gyors meg-
oldását szorgalmazza, nem 
támogatja a PSD kisebbségben 
maradt kormányát, és ha lesz 
bizalmatlansági indítvány, azt 
meg fogja szavazni. Szerinte 
a parlamenti többség nélkül 
maradt kormányfőnek egy 
normális demokráciában már 
le kellett volna mondania.

A gyergyói futballról
Hétfőn 17.10 órától a Maros-
vásárhelyi TVR Sípszó után 
című műsorának fő témája a 
gyergyószentmiklósi labdarú-
gás és a város csapata, a Jövő 
(Viitorul). A gyergyóiak ezelőtt 
50 évvel jutottak fel a C osz-
tályba és 40 esztendeje a B-be. 
Ez alkalomból Szucher Ervin 
meghívottja a csapat egykori 
tagja, Márton Géza, aki öt esz-
tendőn keresztül futballozott 
Gyergyószentmiklóson.

Pályázat diákoknak
A csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár Régi mesék új 
színekben címmel pályázatot 
hirdet rajzolni szerető V-XII. 
osztályos diákok részére, 
amelynek leadási határideje 
szeptember 20. A pályázók 
egy magyar népmesét kell 
megjelenítsenek papírszínház 
formájában, azaz megrajzolják 
a választható öt mese közül az 
egyiket. A pályázattal kapcso-
latos bővebb információkat 
a könyvtár honlapján, és az 
esemény facebook-oldalán 
lehet megtalálni.

Ingyenes 
kutyaivartalanítás
Ingyenes kutyaivartalanítási 
akció kezdődött Gyergyó-
szentmiklóson, a körzeti 
állatorvosi rendelőben, a 
StarRomania Állatvédő Egye-
sület támogatásával. A műtéti 
eljárás 150 lejbe kerül, de 
most az akció keretében in-
gyen elvégzik a beavatkozást. 
A támogatásnak köszönhető-
en 60 állatot tudnak térítés-
mentesen ivartalanítani. Fon-
tos tudnivaló, hogy csak egy 
évnél idősebb, már ivarérett 
állatokon lehet elvégezni a 
műtétet. Az illetékesek várják 
azokat a gazdákat, akik az 
akció által szeretnék ingyene-
sen ivartalaníttatni kutyáikat. 
Az érdeklődők szándékukat a 
0266-361.623-as telefonszá-
mon jelezhetik. 
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