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Lesz utcanévváltoztatás
Vannak, akik pozitívan értékelték a kezdeményezést

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N agy felháborodást váltott 
ki egy hónapja a közösségi 
médiában a szentegyházi 

önkormányzati képviselők több-
ségének azon kezdeményezése, 
hogy megváltoztatnák a tájidegen 
utcaneveket. A lakók jó része azért 
utasította el a javaslatot, mert emi-
att ki kellene cserélniük személyes 
és céges dokumentumaikat, ami 
nemcsak pénzbe kerül, de időigé-
nyes is. A városvezetők lakossági 
fórumokat is szerveztek, amelye-
ken kihangsúlyozták, nem min-
denáron akarnak változtatni, csak 
ha ezt a lakók is jónak látják. Ekkor 
már kezdett körvonalazódni, hogy 

mely utcák lakói értenek egyet a 
kezdeményezéssel.

Ahol változtatnának

Összesen öt utca esetében támogat-
ták a lakók, hogy névváltoztatás 
legyen – adták hírül a kezdeménye-
zők a közösségi médiában. A leírtak 
szerint a Köztársaság út három le-
ágazása új nevet kap: a benzinkút 
mögötti részt Rét, a kultúrotthon 
és a napközi közötti részt Amb-
rus Pál, míg a Szeltersz völgye és a 
fafeldolgozó közötti részt Majzos 
utcának keresztelnék át. A Mihail 
Kogălnicea nu utca a Nagykert, míg 
a nárciszrét felé vezető út a Nárcisz 
utca nevet kapná. A kezdeményezők 
ugyanakkor elmondták, fontos lett 
volna a Köztársaság út strand felé 

vezető utcájának, valamint a Cuza 
Vodă, Voinței, Eminescu és Munkás 
utcák átnevezése is, de ezek ellen 
határozottan tiltakoztak a lakók.

Várnak a határozattal

A többszöri utcagyűléseknek és la-
kossági fórumoknak köszönhető, 
hogy az említett utcákban a lakók 
támogatták a névváltoztatással kap-
csolatos kezdeményezést – mondta 
lapunknak Lőrincz Árpád ön-
kormányzati képviselő. Mint 
kifejtette, noha most már 
elviekben tudják, hogy mely 
utcák nevének cseréjével 
értenek egyet az ott élők, 
egyelőre nem akarnak elő-
terjeszteni ezzel kapcsolatos 
határozattervezetet. Hozzátette, 
ez akkor történik majd meg, amint 
sikerült tisztázni, hogy a személyi 
igazolványok és más céges, illetve 
személyes iratok cseréje mennyire 
befolyásolja a jövő évi helyhatósági 
választásokon való részvételt. Ha 
úgy látják, hogy gondok adódhat-
nak, akkor inkább a választások 
utánra időzítik a változtatást.

Nem bólintottak rá mindenre. 
Továbbra is kitartanak 
Mihai Eminescu mellett
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Játszótársak a Csíki Játékszínben
Némethy Zsuzsa és Bilibók Attila Játszótársak című Kosztolányi-estjére 
várják az érdeklődőket ma 19 órakor a Csíki Játékszín Hunyadi László 
Kamaratermében. „Hogyan szeretett Kosztolányi? Hogyan viselte 
Kosztolányiné Harmos Ilona férje szenvedélyes kicsapongásait és 
szélsőséges megnyilvánulásait? Hogyan lehet játék az élet? Hogyan 
lehet könnyű a halál? Levelek. Versek. Novellák. Naplórészletek” – áll 
az előadás ajánlójában.

Szárhegy 2019 kiállítás
A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ idei alkotótáborai-

ban készült munkákat állítják ki a csíkszeredai Megyeháza Galériában. A 
tárlatot Ferencz Zoltán nyitja meg csütörtökön 18 órától. A külföldi és hazai 
művészek által alkotott művek január 29-éig tekinthetők meg.

Régizene Szépvízen
A márciusban meghirdetett Kájoni-év eseménysorozat keretében de-
cember 12-én, csütörtökön 18 órától a Codex régizene-együttes lép fel 
a szépvízi polgármesteri hivatal Szent László-termében.

• RÖVIDEN 

• Noha jelentős ellenszéllel kellett megküzdeniük a 
tájidegen szentegyházi utcák névváltoztatása érdeké-
ben a kezdeményező önkormányzati képviselőknek, 
mégis vannak utcák, ahol nyitottak erre a lakók. Az 
önkormányzati határozattal történő változtatást a 
későbbiekben tervezik.

S Z U C H E R  E R V I N

Lemondott kedden tisztségéről Mir-
cea Duşa, Maros megye prefektu-

sa (képünkön). A szociáldemokrata 
politikus elmondta, hogy több min-
den hozzájárult a döntés meghozata-
lához, azonban ő egyet emelt ki ezek 
közül. „Méltóságom és tisztességem 
nem teszi lehetővé, hogy a kormány 
politikáját szolgáló prefektusként, 
demagóg megnyilvánulások által ma 
olyan kormányprogramot tolmácsol-
jak, amely a fi zetések és nyugdíjak 
emeléséről szól, majd holnap a bérek 
befagyasztásáról és a megszorítások-
ról beszéljek” – indokolta döntését 
Duşa. A leköszönő prefektus gúnyo-
san azt is szóvá tette, hogy miköz-
ben a televízióban mindenki a köz-
igazgatásban szerzett tapasztalat és 
a professzionalizmus fontosságáról 
beszél, azt éreztetik vele, hogy nem ő 
a megfelelő ember. Holott három cik-
luson keresztül volt Maroshévíz pol-
gármestere, egy mandátumot töltött 
alpolgármesterként, prefektusként 
vezette Hargita, majd Maros megyét, 
négy évet töltött a parlamentben, pár 
esztendeig államtitkárként dolgozott, 
valamint három fontos minisztériu-
mot irányított – sorolta több évtizedes 
tevékenységét Mircea Duşa. Kérdé-
sünkre, hogy egyúttal kilép-e a poli-
tikából is, a leköszönő kormánymeg-
bízott azt válaszolta, hogy ezen még 
gondolkozik, és az elkövetkezendő 
napokban hozza meg a döntést.

Duşa abbeli reményét fejezte ki, 
hogy utódja nem vesz vissza a bir-
toklevelek kibocsátási ritmusából, 
és elődjéhez hasonlóan mindent 
megtesz a restitúció felgyorsításáért. 
Duşa helyettesét, Nagy Zsigmondot 
nem foglalkoztatja a hasonló lépés 
megtétele. Mint lapunknak kifejtet-
te, abban az esetben, ha lemondana, 

köztisztviselőként az állását veszíte-
né el. Nagy ugyanis korábban Nyá-
rádszereda jegyzőjeként dolgozott, 
onnan helyezték át ideiglenesen a 
kormányhivatalba. Ludovic Orban 
miniszterelnök nemrég bejelentet-
te, le fogják váltani a prefektusokat 
és prefektus-helyetteseket, mivel 
minden kormánynak jogában áll ki-
választani megbízottjait a megyék-
ben. A Hargita megyei prefektus, 
Jean-Andrei Adrian megbízatása no-
vember végén szűnt meg. 

Duşa pályafutásáról

A maroshévízi születésű Duşa ko-
rábban polgármesterként irányí-
totta szülővárosát, később Hargita 
megye prefektusa, majd parlamenti 
képviselője volt, aztán 2012-ben a 
belügyi, 2012 és 2015 között pedig a 
védelmi tárca élén állt, akkor Victor 
Ponta egykori miniszterelnök bizal-
masaként tartották számon. Néhány 
éve Marosvásárhelyen telepedett le, 
a megyeszékhellyel összenőtt Ma-
rosszentkirályon családi házat vá-
sárolt, ahol bukaresti tartózkodása 
mellett egyre több időt töltött. Maros 
megyei prefektusi tisztségébe 2018 
szeptemberében iktatták be, miután 
Viorica Dăncilă azóta megbuktatott 
miniszterelnök felmentette Duşát – 
saját kérésére – a védelmi miniszté-
riumnál 2017 óta betöltött államtit-
kári tisztségéből.

„Méltósággal” mondott le Duşa

I gényes kiadvánnyal jelentkezett 
a magyarországi JEL-KÉP Ki-

adó: nemrég Székelyföldről „hozott 
össze” egy 250 oldalas, képekkel 
illusztrált útikönyvet. A szerkesz-

tőségünkbe is eljuttatott 
példányhoz mellékelt aján-
lójában Farkas Zoltán 
szerző a következőképpen 
fogalmaz: „a 21. századi 
Székelyföld már jóval töb-
bet jelent a Hargita égig érő 

fenyőfáinál, a vadregényes 
Békás-szorosnál vagy a szelí-

den hullámzó Szent Anna-tónál. Új, 
kreatív, ötletekben gazdag világot 
találunk errefelé, ahol a legszebb 
székely hagyományok és az igé-

nyes, kortárs kultúra egymást erő-
sítve fejlődik, virágzik. Az útikönyv 

a hagyományos látnivalók mellett 
részletesen bemutatja Székelyföld új 
arcát, megmondja melyik fesztiválra 
érdemes elmenni, hol és mit érdemes 
megkóstolni, melyik kapualjba érde-
mes bekukkantani. Alapos áttekin-
tést nyújt az újjászülető kastélyokról, 
kúriákról, a megújult népi feredők és 
mofetták világáról éppen úgy, mint 
Székelyföld legjobb, legkülönlege-
sebb szálláshelyeiről vagy helyi ter-
mékeket árusító boltjairól”. 

A könyv végén Székelyföld törté-
nelmével és jelenkori politikai-tár-
sadalmi életével is megismerkedhet 
az olvasó. A kiadványról bővebben 
a http://keletnyugat.hu oldalon ol-
vashatnak.

• Mircea Duşa nem hajlandó a liberális kormány te-
rületi képviselője lenni, ezért a korábban PDS-s politi-
kusként tevékenykedő Maros megyei prefektus tegnap 
lemondott tisztségéről. Helyettese, Nagy Zsigmond 
ugyanakkor nem akarja elveszíteni állását.

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Székelyföld 250 oldalba sűrítve




