
Az Állomás teret kétoldalt már most is 
tízemeletes tömbházak veszik körül, 
és a lakók szerint ide nem hiányzik 
egy 16 szintes épület
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• Háromszázhetven 
aláírást gyűjtöttek 
össze a marosvásár-
helyi Állomás téren 
lakók, tiltakozva az 
ellen, hogy az egykori 
parkba, jelenlegi zöl-
dövezetbe egy épület-
együttest építsenek. 
A marosvásárhelyi 
önkormányzati képvi-
selő-testület a lakók 
képviselőjének felszó-
lalása nyomán elha-
lasztotta a döntést.

SIMON VIRÁG

A vasútállomás szomszédsá-
gában lévő üres zöldövezet, 
egykori park, jelenleg egy 

török tulajdonú cégé, amely egy ke-
reskedelmi felületeknek és lakások-
nak helyet adó többszintes épületet 
szeretne oda építtetni. Májusban 
tartottak erről közvitát, már akkor 
több lakó tiltakozott amiatt, hogy 
az egyébként is nagyon zsúfolt terü-
letre egy többszintes épületet tervez-
nek. Akkor elhangzott, hogy a száz 
tömbházlakásnak és több üzletnek 
helyet adó épület 16 emeletes lenne. 
A  marosvásárhelyi önkormányzati 
képviselő-testület októberi ülésének 

napirendjén szerepelt egy határo-
zattervezet, amely az Állomás térre 
tervezett beruházáshoz szükséges 
övezeti rendezési tervet (PUZ) és 
a városrendezési iratcsomót tar-
talmazta. Az ülésen elhangzott, a 
képviselőknek arról kell dönteniük, 

hogy szükséges és időszerű-e vagy 
sem ez a beruházás az Állomás téren.

A lakók ellenzik

Az ülésen felszólalt a lakók képvi-
selője, Anca Szedlacsek, aki 370 

tiltakozó aláírást tartalmazó ívet 
mutatott be, és kifejtette, hogy 
tudomásuk szerint a törvény tilt-
ja a zöldövezetek beépítését, azt 
pedig mindenképpen, hogy park-
ba toronyépületet húzzanak fel. 
Sérelmezte, hogy sem a közvitán 

nem mutatták be, sem a határozat-
tervezethez nincs pontos tervrajz 
csatolva, amelyből kiderülne, hogy 
mekkora is lesz az épület és hol fog 
elhelyezkedni. A lakók véleménye 
szerint a zöldövezetet elfoglaló, 
„a város egyik kapuját”, az Állo-
más teret zsúfolttá tevő épületre 
nincs szükség, és nem időszerű 
ez az építkezés. A Szabad 
Emberek Pártjának képvi-
selője, Pápai László szerint 
az Állomás tér környékén a 
tízemeletes tömbházakban 
élő több mint 600 lakó rosz-
szabb körülmények között 
fog élni, ha a tervezett magas épü-
letet megépítik. „Jó lenne egy ilyen 
épület, amely modern és hasznos, 
szüksége lenne rá a városnak, de 
a helyszín kiválasztása nem meg-
felelő” – érvelt. Szerinte az érintett 
cég nem készíttetett egy pontos for-
galmi tanulmányt, így nem tudni, 
hogy az amúgy is zsúfolt környéken 
hol és miként fognak be-, illetve 
kihajtani a lakók és a kereskedelmi 
egységekbe érkezők. Az RMDSZ-es 
Vajda György a szóban forgó hatá-
rozattervezet elhalasztását kérte, 
ezt a többiek is megszavazták, így 
egyelőre nem született döntés a terv 
folytatásáról.
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Volt értelme a tiltakozásnak
A lakók kifogásai miatt elhalasztották az építkezést

Mint ismert, 1956. október 23-án 
békés tüntetéssel kezdődő, fegy-

veres felkeléssel folytatódó forrada-
lom bontakozott ki a Rákosi Mátyás 
nevével összefonódó kommunista 
diktatúra és a szovjet megszállás 
ellen. A forradalom a Magyarorszá-
gon tartózkodó szovjet csapatok be-
avatkozása után fegyveres szabad-

ságharccá változott. Sorsát 
szovjet katonai invázió pe-
csételte meg november 4-én, 
négy nappal azután, hogy 
a Nagy Imre vezette magyar 

kormány kinyilvánította az or-
szág semlegességét, és felmondta a 
Varsói Szerződést. A beavatkozásról 
már október 31-én döntöttek Moszkvá-
ban, ettől kezdve folyamatosan érkez-
tek szovjet csapatok Magyarországra.

1956. november 4-én, vasárnap, 
hajnali 4 óra 15 perckor a szovjet 
hadsereg általános támadást indí-

tott Budapest, a nagyobb városok 
és a fontosabb katonai létesítmé-
nyek ellen. A harcok november 4-én 
a magyar fővárosban 135 áldozatot 
követeltek. A Központi Statiszti-
kai Hivatal 1957. januári jelentése 
szerint az október 23. és január 16. 
közötti események országosan 2652 
(Budapesten 2045) emberéletet kö-
veteltek, és 19 226-an (Budapesten 
16 700-an) sebesültek meg. Egy 
1991-ben készült hivatalos statisz-
tika szerint a szovjet hadsereg 669 
katonája vesztette életét a harcok-
ban, 51-en eltűntek. A forradalom-
ban való részvételért kivégzettek 
száma (az eltérő adatokat közlő for-
rások szerint) 220-340 volt. 

November 4-én hosszú évek óta 
megemlékeznek az 1956-os esemé-
nyek áldozatairól, ezt a napot a kor-
mány 2013-ban hivatalosan is nem-
zeti gyásznappá nyilvánította. (MTI)

Az 1956-os forradalom Budapesten

▾  FORRÁS: MTI

Amikor elbukott a forradalom és a szabadságharc
• November 4. nemzeti gyásznap Magyarországon: az 
1956-os forradalom és szabadságharc leverésének, a 
szovjet csapatok bevonulásának évfordulóján az áldoza-
tokra emlékezik a világ magyarsága. Tegnap is így történt.

Szokatlanul meleg 
időjárás lesz

Az ilyenkor megszokottnál 
sokkal melegebb időre számít-
hatunk a következő két hétben 
– írja az Agerpres hírügynök-
ség az Országos Meteorológiai 
Szolgálat (ANM) november 4-e 
és 17-e közötti időszakra szóló 
előrejelzésére hivatkozva. 
Erdélyben az átlagos nappali 
csúcshőmérséklet 15 és 19 
Celsius-fok között alakul a 
jelzett periódusban, éjszaka 
pedig sokkal enyhébb lesz az 
idő, mint az évnek ebben a 
szakában általában, 5 és 9 fok 
közötti minimumokra kell szá-
mítani. Elszórt esőzések szinte 
minden nap várhatók, nagyobb 
mennyiségű csapadék ezen a 
héten valószínű.
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