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Rareș Bogdan
vásárhelyi csatakiáltása

Olyan normális mederben folyt eddig a választá-
si kampány az erdélyi magyar szempontból egyik 
legfontosabb helyszínen, Marosvásárhelyen, hogy 
kezdtük kétségbe vonni a médiában és a politikai 
közbeszédben sokat emlegetett fordulatot, misze-
rint egy „frontváros” sorsáról dönthetünk szeptem-
ber 27-én. Az etnikai kérdést óvatosan kerülő, vagy 
éppenséggel gesztusokat tevő elegáns fi lmecské-
ket, nyilatkozatokat láthattunk a közösségi oldala-
kon az esélyes román jelöltek részéről is. Nemcsak 
a magyarellenes kirohanások, provokációk marad-
tak el, de azok a visszalépések is, amelyek révén 
egyfajta egységfront jöhetett volna létre Soós Zol-
tán ellen. Eljött a normalitás időszaka, amikor a vá-
rosi verseny elől megfutamodó Dorin Florea helyé-
re pályázók valóban kizárólag a szakmai kérdések 
mentén vitatkoznak a település jövőjéről? 

Mostanáig azt hihettük, egy korrekt csata zajlik 
Marosvásárhely vezetéséért. Szerdán viszont kam-
pánygyűlést tartott Klaus Iohannis kedvenc pártja, 
a Nemzeti Liberális Párt (PNL). Nem az államfő volt 
a főszónok, nem is a magyar nevű miniszterelnök. 
Rareș Bogdan érkezett a Bolyaiak városába. Kell-e 
bárkinek bemutatni ezt a nyíltan sovén politikai 
haszonlesőt? A PNL-s jelöltek, így Theodora Bene-
dek támogatásáért is ide utazó Rareș Bogdan szé-
pen felvázolta, miért fontos Marosvásárhely. Azt 
mondta, olyan ez a hely, mint egy „kulcsállam” az 
Egyesült Államok elnökválasztása idején. Arról is 
beszélt, hogy senki sem „játszadozhat” egy ilyen 
vidéken, hiszen Vásárhelynek és Maros megyének 
csakis liberális és – főleg – román vezetése lehet, 
mert ha nem, „egy más irányú befolyási övezetbe 
kerül”. Az európai parlamenti képviselő felvázolta a 
megoldást is: nevek emlegetése nélkül azt mondta, 
„Marosvásárhely elestéért” lesz közvetlenül felelős 
az a jelölt, aki nem hajlandó a visszalépésre. Nem 
kell éles látású szakértőnek lenni, hogy kire utalt a 
merész színű öltönyökben pózoló volt műsorveze-
tő. Szerdán Rareș Bogdan révén a hatalmon lévő 
PNL gyakorlatilag a versenyből való kiszállásra szó-
lította fel Claudiu Maiort. Mellesleg a jó formában 
lévő kopasz megmondóember felidézte a román al-
kotmány első bekezdését, miszerint Románia szu-
verén, független, egységes és oszthatatlan nem-
zetállam. Ezzel is jelezte, milyen szellemben kell 
errefelé politizálni egy liberális románnak. 

Kĳ ózanító erővel és épp jókor érkezett Rareș 
Bogdan üzenete. Elmondta azt, ami valószínűleg 
a színfalak mögött zajlik Marosvásárhelyen, lerán-
totta a leplet a mosolygós arcokkal álcázott valós 
félelmekről, ügyködésekről. Lényegét veszítheti az 
etnikai szavazás? Igen, ebben a városban nagyon 
sokan élnek vegyes házasságban, akiket valóban 
lehetetlen ma már nacionalista bódítással meg-
nyerni. Vannak magyarok, akik román jelöltre sza-
vaznak – ne feledjük, hosszú éveken át Floreára 
is lelkesen voksoltak egyes vásárhelyi nemzettár-
saink –, s léteznek románok, akik számára termé-
szetes lépés Soós Zoltánt támogatni. Bukarestben 
azonban nem törődnek bele oly könnyen Marosvá-
sárhely „átengedésébe”. 

Ha eddig a marosvásárhelyi magyarok némi-
leg érthető unalommal, kétkedéssel tekintettek 
a kampányra, hát most a derék Rareșnek talán 
sikerült kissé megemelnie az adrenalinszintet 
magyar oldalon is. Van egy olyan érzésem, hogy 
Marosvásárhelyen csak most kezdődik az igazi 
választási csata.
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Osztott térré (shared space) 
alakul Kolozsvár belvárosának 
egy része a Farkas utca és a kör-
nyező mellékutcák felújításával. 
A polgármesteri hivatal által kiírt 
licitet elnyerő cégnek vissza kell 
adnia a környék eredeti, közép-
kori hangulatát.

 » PAP MELINDA

T eljesen megváltozik Kolozsvár 
belvárosának arculata azáltal, 
hogy az önkormányzat kiírta a 

versenytárgyalást a Farkas (Mihail 
Kogălniceanu) utca felújításának ki-
vitelezésére, a projekt ugyanis több 
szomszédos mellékutca sétáló utcává 
való alakítását is tartalmazza. Az eu-
rópai uniós alapokból fi nanszírozott 
felújítási munkálat a kincses város 
egyik legfontosabb korszerűsítési 
projektje, hangsúlyozta Emil Boc pol-
gármester. Ennek keretében több bel-
városi utcából „kiűzik” a gépkocsikat, 
vagy autósok és gyalogosok által egy-
aránt használt osztott térré (shared 
space) alakítják át.

Osztott közösségi tér
A beruházás a Farkas utca mellett az 
Egyetem (Universității) és a Babeș–Bo-
lyai Tudományegyetem főépülete mel-
letti Színház (Emmanuel de Martonne) 
utcára, valamint észak–dél irányban 
a Bolyai János, Minorita (Hermann 
Oberth), Kovács Dezső, Sámi (Gaál Gá-
bor) és Bethlen (Baba Novac) utcákra 

is kiterjed, sőt a Heltai tér (Piața Cipa-
riu) és a Szentegyház (Iuliu Maniu) 
utca felújítása is szerepel a projektben. 
Melynek célja – hangsúlyozta Face-
book-oldalán Emil Boc polgármester 
– a közösségi tér növelése. Emlékezte-
tett, hogy a projekt kapcsán több köz-
vitát is rendeztek, és az itt elhangzott 
vélemények alapján született a terv. 
Eszerint az említett utcák közül több 
gyalogosövezetté válik – csak az ott 
lakók hajthatnak be kocsival –, és az 
így nyert teret a kerékpárosok és a gya-
logosok egyaránt használhatják.

A Farkas utca végében, a Minorita és 
Sámi utca közötti részen felszámolják 
a jelenlegi burkolatot és a középkori 
kavics-földburkolathoz térnek visz-
sza, amilyen a brassói Fekete-temp-
lom előtt is látható. Ide kisebb ligetet 
képzeltek a tervezők, a polgármesteri 
hivatal tervpályázatát két éve elnyerő 
Mossfern építészeti iroda szakembe-
rei. Az egyetem előtti részt gránitla-
pokkal burkolnák, itt felszámolnák a 
parkolót, az autók köztéri helyére pa-
dok kerülnének. A projekt keretében 
összesen 250 fát ültetnek, derül ki a 

polgármesteri hivatal ismertetőjéből, 
és a jelenlegi közvilágítás is megújul, 
az utcák LED-világítást, és ideillő vil-
lanyoszlopokat kapnak, de roller- és 
kerékpártartókat is kihelyeznek.

Visszakerül a Mária-oszlop
A leglátványosabb változás az Egye-
tem utcában várható, ahol felszámol-
ják a jelenlegi parkolót, az utca Farkas 
utcával való találkozásánál és a pia-
rista templom előtt pedig egy kis te-
recskét alakítanak ki. Ennek közepére 
visszakerül a régió egyik legszebb ba-
rokk alkotása, a kommunizmusban a 
Szentpéteri templom mögé száműzött 
Mária-oszlop. A 18. századi pestisjár-
vány idején készült fogadalmi szobor 
körül anno gömbakácok voltak, a terv 
szerint ezek távolabb lennének, egy-
fajta glóriát képezve a szobor körül.

A Fakas utca és mellékutcáinak 
felújítására vonatkozó teljes projekt 
értéke mintegy tízmillió euró (áfával 
együtt 48 721 316 lej), a kivitelezésre 
pedig a munkálatok elkezdésétől szá-
mítva 19 hónap áll a rendelkezésére a 
most kiírt tendert megnyerő cégnek.

KIÍRTÁK A LICITET A FARKAS UTCA FELÚJÍTÁSÁRA, A TELJES KÖRNYÉK ÚJ ARCULATOT KAP

A gyalogosoké lesz Kolozsvár

A felújított Egyetem utcába a tervek szerint visszakerül a kommunisták által elköltöztetett Mária-oszlop
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A kommunistákat zavaró Mária-oszlop

A kolozsvári Mária-oszlop Erdély második legrégebbi köztéri szobra a 
nagyszebeni után. 1744-ben állíttatta Kornis Antal főkormányszéki taná-
csos és felesége, Petki Anna a több évig tartó pestisjárvány elmúltakor 
való hálaadományként. Anton Schuchbauer osztrák szobrászművész 
készítette, az oszlop tetején egy Szűz Mária-szobor áll. A kommunizmus-
ban „zavaróan” hatott, az indoklás szerint akadályozta a forgalmat, ezért 
1957-ben restaurálták‚ majd a ferences templomban raktározták el. 1961-
ben a Szentpéteri templom mögötti zöldövezetben állították fel.

 » KRÓNIKA

Gumidefekt buktatott le egy cso-
port illegális bevándorlót Ro-

mániában – adta hírül honlapján 
tegnap a román határrendészet. A 
közlemény szerint az A1-es autópá-
lya Temes megyei szakaszán az au-

tópálya-rendőrség fi gyelt fel kedd 
este 22 óra tájban egy, a leállósávon 
veszteglő kisbuszra. A rendőrökben 
felmerült a gyanú, hogy a járműben 
illegális bevándorlók utaznak, ezért 
azonnal értesítették a határrendé-
szetet. A helyszínre érkező határ-
rendészek 16 férfi t szállítottak ki a 

járműből, akik szír, iráni és iraki ál-
lampolgároknak mondták magukat, 
és azt állították, hogy Temes megye 
területén szálltak be a kisbuszba. 
A járműnek a román–magyar állam-
határ közelébe kellett volna szállíta-
nia őket. Miután a gépkocsi defektet 
kapott, a sofőr kereket oldott. Arról is 

beszámoltak, hogy Ausztriába vagy 
Németországba érvén 1500 és 5000 
euró közötti összeget kellett volna 
fi zetniük az embercsempészeknek. 
Az ügyet a Temes megyei törvényszék 
mellett működő ügyészség kezdte 
vizsgálni. A román hatóságok keresik 
az embercsempészeket.

Gumidefekt miatt bukott le egy csoport illegális bevándorló

 » Miután a 
gépkocsi de-
fektet kapott, 
a sofőr kereket 
oldott. 




