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Bizonytalanság a leleplezés körül
Bethlen-szobor: ezúttal is „tíz napon belül kezdődik az építkezés”
• Soós Zoltán, az 
RMDSZ marosvásárhe-
lyi polgármesterjelöltje 
augusztus 20-án sze-
retné felavatni Bethlen 
Gábor főtéri szobrát. A 
szoborállítás körüli ed-
digi huzavona azonban 
inkább egy harmadik 
változatot vetít előre: 
könnyen megeshet, 
hogy az avatás a követ-
kező polgármesterre 
marad.

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

Immár nemcsak nyilatkozat 
szintjén, hanem Dorin Florea 
polgármesternek címzett kér-

vényében is augusztus 20-át jelöli 
meg a szoboravatás ideális időpont-
jaként Soós Zoltán. Az RMDSZ által 
jelölt, függetlenként induló maros-
vásárhelyi polgármesterjelölt előbb 
Facebook-bejegyzésében, majd 
fi zetett sajtóinterjúban tette közzé 
gondolatait. A szoborállítás kezde-
ményezőjeként Soós kifejtette, hogy 
idén augusztus 20-án „nemcsak az 
államalapítást, de azt a fejedelmet 
is együtt ünnepelhetjük, akinek Ma-
rosvásárhely a Szabad Királyi Város 
rangot köszönheti”. A városháza – 
mint a szobrot felállító intézmény 
– könnyűszerrel beilleszkedhetne a 
bő két hónapos terminusba. Annál 
is inkább, mivel Harmath István al-
kotása, bronzba öntve több mint egy 

éve szállításra készen áll Sánta Csa-
ba szovátai öntödéjének udvarán. Mi 
több a polgármesteri hivatal sajtóiro-
dájának illetékese már tavaly ősszel 
arról nyilatkozott, hogy a műalkotás 
hamarosan felállítható.

Soós már nem hisz Floreának

Soós Zoltán szerint Dorin Floreának 
is érdeke fűződne ahhoz, hogy még 
a kampányidőszak előtt, augusztus 
20-án leleplezzék a fejedelem szob-
rát. Mint mondja, gesztusával a pol-
gármester lényegében saját ígéreté-
nek tenne eleget. Ennek ellenére az 
RMDSZ politikusa nem hiszi, hogy 
Florea betartaná a szavát. „Húszéves 

regnálása alatt rengeteget hazudozott, 
és számtalanszor csapta be a választó-
polgárokat. Nem egyszer, nem kétszer 
nem állta a szavát, miért éppen a Beth-
len-szobor felállítására tett ígéretét 
tartaná be?” – véli Soós. Szerinte ha 
Florea Bethlen Gáborról szóló kijelen-
tései őszinték lettek volna, a fejedelem 
bronzszobra már régóta állna a város 
főterén. Kérdésünkre, hogy mit tesz 
abban az esetben, ha a polgármester 
mégis hozzájárul a műalkotás mi-
előbbi felállításához, de nem veszi be 
Soós Zoltánt a „lepelrángatók” csapa-
tába, az érintett mosolyogva reagált, 
mondván, hogy emiatt csöppet sem 
keseregne. „Könnyen elképzelhető, 
hogy mellőzne a ceremóniából, de eb-

ben az ügyben semmiképp nem az én 
személyem a fontos, hanem az, hogy a 
szobor végre kerüljön a helyére. Eskü-
szöm, hogy ettől függetlenül nagyon 
örülnék, még akkor is, ha a szoborállí-
tás ötlete nem Dorin Floreától szárma-
zik” – tette hozzá Soós Zoltán. 

Városháza: már augusztus 20. 
előtt felavatjuk!

Lapunk Dorin Florea álláspontára is 
kíváncsi lett volna, helyette viszont 
Viorel Bătăran, a városháza köz-
terület-fenntartó igazgatóságának 
munkatársa nyilatkozott. A mérnök 
szerint jóval augusztus 20. előtt már 
állni fog a szobor. „Minden rendben, 

találtunk egy műszaki ellenőrt, már 
csak egy illetéket kell kifi zetnünk az 
építkezési felügyelőségnek, és attól 
kezdve legtöbb tíz napon belül hozzá-
láthatunk a terecske kialakításához 
és a betonalap kiöntéséhez” – mond-
ta el az osztályvezető. Bătăran lé-
nyegében önmagát ismételte, hiszen 
másfél hónappal ezelőtt is – szinte 
szóról szóra – ugyanezt nyilatkozta. 
Mint ahogy több mint fél évvel ezelőtt 
Cosmin Blaga városházi szóvivő is ar-
ról beszélt lapunknak, hogy „az ön-
kormányzat már a napokban kiállítja 
az építkezési engedélyt és átadja a fő-
tér alsó felében kiválasztott területet 
az építőnek”. Kérdésünkre, hogy az 
eltelt időszakban a polgármesteri hi-
vatal miért nem lépett semmit, Viorel 
Bătăran az azóta már megejtett 
költségvetés-kiigazítás szük-
ségességét hozta fel. „Higgye 
el, hogy mi valami szépet és 
jót szeretnénk. Ezt csak lépés-
ről lépésre, a törvényes előírá-
sok betartásával lehet” – tette 
hozzá. Értesüléseink szerint az 
avatást Dorin Florea azért késleltette, 
mert semmiképp nem szerette volna, 
ha az erdélyi román memorandisták 
emlékére készült szoborcsoport ál-
lítása időben elmaradna a „magyar 
alkotástól”. A „román szobor” sorsa 
sokáig függőben volt, mivel a mű-
velődési minisztérium illetékesei az 
alkotás bizonyos elemei ellen eszté-
tikai kifogást emeltek. Az ügy meg-
oldásában Vass Levente segédkezett, 
amit Florea a sajtóban köszönt meg az 
RMDSZ parlamenti képviselőjének. A 
közösségi oldalakon egyesek ezt úgy 
értelmezték, hogy a magyar politi-
kust túlságosan foglalkoztatja a „ro-
mán szobor” sorsa. Mint elmondta, 
gesztusát Vass egyrészt a normalitás 
jegyében tette, másrészt ezzel a feje-
delem szobrának ügyét is segítette.

A szobor készen áll, az 
elhelyezését kellene megoldani
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GERGELY IMRE

A Szent Miklós Plébánia udvarán 
tartott sajtótájékoztatót Borboly 

Csaba és Barti Tihamér, a megyei 
tanács elnöke és alelnöke, valamint 
Portik Hegyi Kelemen gyergyói ró-
mai katolikus főesperes. A plébánia 
76 ezer lejes támogatást kapott a ma 
Márton Áron-kápolnának nevezett, 
18. században épült régi épületének 
újrafedésére. Ez a város egyik legré-
gebbi ma is álló ingatlanja. Az évek 
alatt történt számos javítás miatt leg-

alább ötféle cserép van a tetőzeten, 
ezeket fogják újakra cserélni. 

A sajtótájékoztatón elhangzott, a 
járványhelyzet kezdetén felmerült, 
hogy halasszák el a pályázatok kiírá-
sát, de végül nem változtak a hatá-
ridők, és ez jó döntésnek bizonyult: 
mire a szükségállapot lecsengett, 
a pályázatokkal járó bürokratikus 
ügyintézés is lezárulhatott. A szer-
ződéskötést követő napokban az egy-

házak meg is kapják a kért támogatá-
si összegeket. 

Borboly hangsúlyozta, a pénznek 
kettős haszna lesz, hiszen egyrészt 
fontos egyházi épületek újulnak meg 
általa, ugyanakkor közel 1 millió eu-

ró, azaz 3,9 millió lej kerül be most a 
körforgásba, ezzel is segítve a megye 
gazdasági újraindulását: a lelkészi 
hivatalok általában helyi szakem-
berekkel végeztetik a munkálatokat, 
így a pénz is helyben marad.

Máshova is jutott

Barti Tihamér elmondta, idén min-
den olyan igénylést teljesíteni tud-
tak, amivel az egyházak a megyéhez 
fordultak, és amelyek törvényesen 
fi nanszírozhatók. Gyergyószéken, 
Csíkszéken, Udvarhelyszéken is 
támogatáshoz jutottak helyi feleke-
zetek, így például 220 ezer 
lejt kapott a csíkszeredai 
Segítő Mária Gimnázium az 
ott esedékes fejlesztésekre, 
Zsögödfürdőn az egykori 
szabadtéri színpad helyén 
kápolna épülhet, Ditróban 
a ravatalozóház építésére, Ká-
szonújfaluban a templom javítására 
érkezik támogatás. Csíkszentmihá-
lyon és Felsőboldogfalván Magyar-
ország kormánya fi nanszíroz nagy-
mértékű felújításokat a műemlék 
templomoknál, ehhez társul most a 
megye támogatása.

Jelentős összegek egyházi épületek felújítására
• Gyergyószentmiklóson írták alá Hargita Megye Taná-
csa idei egyházi támogatási programjának első szerző-
dését. A megyében összesen 3,9 millió lejt költhetnek a 
különböző felekezetek templomaik és egyéb épületeik 
felújítására, fejlesztésére.

Összesen 3,9 millió lejnyi támogatást kapnak a Hargita megyei 
egyházak, elsőként Gyergyószentmiklóson volt szerződésaláírás
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