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Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester és Péter Ferenc 
megyei tanácselnök rendez-
ni fogja a két önkormányzat 
között eddig fennálló nézetel-
téréseket, ugyanakkor közös 
érdekérvényesítésre és pályá-
zásra készülnek.

 » SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi körgyűrű és 
a megyeszékhely, Segesvár, 
illetve Szászrégen terelőút-

járól tárgyalt kedden Bukarestben 
Vásárhely polgármestere és a Maros 
Megyei Tanács elnöke a fejlesztési 
miniszterrel. Az erről szóló tegnapi 
sajtótájékoztatón mind Soós Zoltán 
polgármester, mind pedig Péter Fe-
renc tanácselnök hangsúlyozta, na-
gyon fontosnak tartják, hogy a me-
gyeszékhely és a megye közös úton 
járjon, közösen pályázzon, és hogy 
rendezzék az eddigi vitás ügyeket.

Soós Zoltán jó hírként jelentette be 
tegnap a városházán, hogy Marosvá-
sárhely körgyűrűjének terve fi nanszí-
rozást nyert a nagy infrastrukturális 
beruházások operatív programja 
(POIM 2014–2020) keretében. A terve-
zett hatból két szakasznak készült el 
a sikeres pályázathoz szükséges irat-

csomója, így első körben ezek megva-
lósítását támogatják. Az észak-erdélyi 
autópálya lehajtójától a Bodoni útig 
terjedő, 2,5 kilométeres szakasz fog 
elsőként elkészülni (értéke 75 millió 
lej). Előreláthatóan már januárban 
ki lehet írni a versenytárgyalást a ki-
vitelező kiválasztására, és 18 hónapig 
tart majd a terv megvalósítása. Ez a 
szakasz azért nagyon fontos, mert az 
autópálya elkészülése után várható-
an megnő a forgalom, és ez a szakasz 
tehermentesítené a nagyon zsúfolt 

Dózsa György utcát. Hiszen a Metro 
nagyáruháznál beérkező forgalmat 
továbbvinné a Bodoni, a Segesvári 
út felé. A körgyűrű másik szakasza, 
amely támogatást nyert, 1,6 kilomé-
teres, és a Nagyernye–Koronka-te-
relőúttól az E60-as útig (Segesvári út) 
vezetné a forgalmat. Ennek értéke 49 
millió lej. Ennek kapcsán Péter Ferenc 
elmondta, hogy bár a megvalósítás a 
brassói útügyi igazgatóság feladat-
köre, a keddi bukaresti találkozón 
felajánlották a segítséget, hogy ki-

BUKARESTBEN TÁRGYALT A KÖRGYŰRŰ ÉS A TERELŐÚT ÜGYÉBEN MAROSVÁSÁRHELY ÉS A MEGYEI TANÁCS MAGYAR ELÖLJÁRÓJA

Lezárják a vitát, közösen fejlesztenek

Összehangolják a munkát. Soós Zoltán és Péter Ferenc a tegnapi marosvásárhelyi sajtótájékoztatón
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mozduljon a holtpontról a projekt. 
Ugyanis miután felbontották a szer-
ződést a kivitelezővel, már két ver-
senytárgyalást szerveztek, de egyik-
re sem jelentkezett érdeklődő. Péter 
Ferenc úgy tudja, hogy hibásan van 
összeállítva a feladatfüzet, és ezen 
kellene változtatni. Mint elmondta, 
jövő héten Brassóba utazik, hogy 
találkozzon az útügyi igazgatóság 
képviselőivel. De ott szóba fog majd 
kerülni a szászrégeni terelőút is, 
amely esetében szintén felajánlot-
ták a segítségüket. Egyedül a Seges-
várt elkerülő út ügye van sínen.

A magyar elöljárók készen állnak 
arra is, hogy rendezzék a két önkor-
mányzat között eddig fennálló vitás 
ügyeket is. Ilyen a nagy kórház kö-
rüli terület tulajdonjogának kérdé-
se, amely többéves pereskedés után 
sem oldódott meg. A tulajdonjog 
tisztázása nélkül nem lehet parko-
lókat kialakítani, ráadásul az égés-
sebészeti központ megépítésének 
elkezdése is a telek körüli gondok 
megoldását feltételezi. A két elöl-
járó elmondta, a városi és megyei 
önkormányzat közös határozatot 
fogad majd el a telekkel kapcsolat-
ban, mert ezt a vitát le akarják zár-
ni. Péter Ferenc szerint már a jövő 
évi megyei költségvetésben pénzt 
hagynak jóvá a kórház körüli par-
kolók kialakítására.

 » Vitás ügy 
a nagy kórház 
körüli terület 
tulajdonjogának 
kérdése, amely 
többéves peres-
kedés után sem 
oldódott meg.

 » KRÓNIKA

Egy kutatás szerint az erdélyi magya-
rok a romániai és a magyarországi 

átlagnál is jobban ellenzik a beván-
dorlást. Az erdélyi magyarok az euró-
pai értékrendtérképen című felmérés 
eredményeinek második csomagját a 
Nemzeti Kisebbségkutató Intézet szak-
emberei ismertették kedden kolozsvári 
online sajtótájékoztatójukon. Horváth 
István, az intézet igazgatója elmondta, 
a European Values Study (EVS) felmé-
rése keretében először mérték fel az er-
délyi magyar és a fi nnországi svéd kö-
zösség értékválasztásait is. Az azonos 
kérdések feltevésével Európa 42 orszá-
gában végzett felmérésnek ezúttal az 
idegenek elfogadására és a migráció-
ra vonatkozó részét ismertették. Kiss 
Tamás társadalomkutató elmondta, a 
kérdések legtöbbje éles törésvonalat 

mutatott ki Nyugat-Európa és a volt 
szocialista országok között.

A vizsgálat során rákérdeztek arra, 
hogy mennyire fogadnának el „más 
fajú” embert, bevándorlót, romát, il-
letve muszlimot szomszédként. Míg 
a nyugati országok polgárai befoga-
dóknak bizonyultak, a keletiek eluta-
sítóan nyilatkoztak. Csehországban, 
Magyarországon, Bulgáriában, Szlo-
vákiában és Montenegróban voltak 
a leginkább elutasítóak a megkérde-
zettek az idegenekkel szemben, míg 
Románia inkább a kelet-európai or-
szágok középmezőnyében található. 
Az általános kép a romákra vonatko-
zó kérdésnél torzult. Az olaszországi 
megkérdezettek például az egész ke-
let-európai tömbnél elutasítóbbaknak 
bizonyultak a romákkal szemben. 
Az erdélyi magyarok e tekintetben 
Magyarországhoz állnak közelebb, 

ugyanakkor az elutasítók aránya mind 
a négy kategória esetében meghaladja 
nem csupán a romániai, hanem a ma-
gyarországi értéket is. Toró Tibor ku-
tató szerint a bevándorlás fejlődésre 
gyakorolt hatását szintén különböző-
en ítélik meg Kelet- és Nyugat-Euró-
pában, a különbségek azonban nem 
annyira nagyok, mint a bevándorlók 
elfogadása tekintetében. Az erdélyi 
magyarok ebben a kérdésben is Ma-
gyarországhoz hasonlítanak, egyben 
mindenkinél negatívabban ítélik meg 
a bevándorlás fejlődésre gyakorolt 
hatását. A kutató szerint a beván-
dorlásellenesség mögött különböző 
attitűdkomponensek állhatnak, mint 
például a munkaerőpiaci konkurencia 
képzete, az úgynevezett jóléti soviniz-
mus, illetve a biztonsági kockázatok-
tól való félelem. Ezekben a kérdések-
ben Romániát a kelet-európai régión 

belül mérsékelt értékek, Magyarorszá-
got pedig magas értékek jellemzik.

Az erdélyi magyarok a multikultura-
lizmus elfogadottsága terén mutatnak 
a kelet-európaitól eltérő viszonyulást, 
és a középmezőnyben helyezkednek 
el. Körülbelül azonos arányban utasít-
ják el és helyeslik, hogy „a bevándor-
lók megőrizzék sajátos hagyományai-
kat”. Amint Toró Tibor megjegyezte: 
ebben a kérdésben az erdélyi magya-
rok nem tudják, hogy többségi szem-
pontból vagy kisebbségi szempont-
ból tekintsenek-e a bevándorlásra. 
Megjegyezte: a partiumiakra inkább a 
többségi, a székelyföldiekre inkább a 
kisebbségi attitűd volt a jellemző. Kiss 
Tamás jelezte: a nyugat-európai de-
mográfusok és politikusok egyetérte-
nek abban, hogy a népesség-utánpót-
lás nem oldható meg pusztán a belső 
reprodukcióra támaszkodva.

Felmérés: az erdélyi magyarok ellenzik a bevándorlást

 » A multikul-
turalizmus elfo-
gadottsága kér-
déskörében az 
erdélyi magyarok 
nem tudják, 
hogy többségi 
szempontból 
vagy kisebbségi 
szempontból 
tekintsenek-e a 
bevándorlásra. 
A partiumiakra 
inkább a több-
ségi, a székely-
földiekre inkább 
a kisebbségi 
attitűd volt a 
jellemző.




