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Bodor Attila személyében ma-
gyar alpolgármestere van a Har-
gita megyei Maroshévíznek. Rég 
nem volt ilyen, hiszen a román 
többség ritkán ad teret annak, 
hogy magyarok is meghatározó 
szerepet kaphassanak a város 
vezetésében. Bodor fontos cél-
kitűzése, hogy a Kemény János 
Líceum bentlakása végre tető 
alá kerüljön.

 » GERGELY IMRE

H osszú idő után történt meg 
újra, hogy a magyarság érdem-
ben is szerepet kaphat a román 

többségű, Hargita megyei Maroshévíz 
önkormányzatában: alpolgármester 
lett Bodor Attila. A közel 10 ezres la-
kosú településen a magyarság aránya 
kevesebb mint 25 százalék, az őszi vá-
lasztásokon két RMDSZ-es képviselő 
jutott be a 17 tagú testületbe: Bodor 
Attila és Szabó Kálmán. A testület Bo-
dort választotta alpolgármesternek a 
román jobboldali pártokkal kötött he-
lyi koalíciós megállapodás alapján. A 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) 6 képvi-
selője és az RMDSZ 2 tanácsosa mel-
lett az ő megválasztására szavazott a 
Népi Mozgalom Pártja (PMP) színei-
ben bejutott képviselő is, így összeállt 
a többség, és Bodor nyerte el a tiszt-
séget a novemberi ülésen. „Szeren-
csés helyzet állt elő számunkra azzal, 
hogy az RMDSZ kormányra került, és 

fontos minisztériumokban, fejlesztés-
ben, környezetvédelemben van dön-
tő szerepe. A maroshévízi többség is 
belátja, szükségük van ránk. Ebben 
nagy érdeme van Barti Tihamérnek, 
az RMDSZ Gyergyó területi szervezete 
vezetőjének, aki elérte, hogy meg tud-
ta erősíteni a maroshévízi magyarsá-
got olyan szinten, hogy szóba álltak 
velünk tárgyalópartnerként” – mutat 
rá Bodor Attila. Az RMDSZ-nek leg-
utóbb 2004 és 2008 között volt alpol-
gármestere a településen.

A magyar tisztségviselőnek a ma-
gyar közösség számára fontos ügyek 
megoldása kell  hogy a fő feladata 

legyen – hangsúlyozta az elöljáró. 
„Azon dolgozunk, hogy a készülő 
költségvetésben meglegyen a szüksé-
ges összeg, hogy a Kemény János-lí-
ceum bentlakása végre tető alá ke-
rüljön” – mondta az alpolgármester. 
Engedélyezési és tervezési problémák 
miatt az építkezés több éve leállt. 
A beruházás folytatását tartja tehát 
prioritásnak az alpolgármester és a 
szintén maroshévízi Bende Sándor 
parlamenti képviselő is, akik úgy lát-
ják: a PNL nyitott az ötletre. „Maros-
hévíz a magyarság számára végvár, 
és meg kellene itt erősödnünk. En-
nek egyik nagyon fontos feltétele az 
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Maroshévíz a magyarok számára végvár

Bodor Attila alpolgármester képviseli a magyarügyeket a maroshévízi városvezetésben
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oktatás. Abból a szempontból sze-
rencsések vagyunk, hogy a Kemény 
János-líceum önálló magyar nyelvű 
intézmény, most is a legmodernebb 
a városban, de ezt a bentlakás lét-
rehozásával is szeretnénk megerő-
síteni. Ezzel nagyobb lehetőséget 
adnánk a környékbeli szórványkö-
zösségek, vagy akár a magyar több-
ségű falvak fi ataljainak is, hogy ma-
gyar középiskolában tanuljanak” 
– fogalmaz Bodor.

Nem titkolja, egyelőre nem az 
igazi az együttműködés, a mun-
kakapcsolat a PSD színeiben 
megválasztott Olariu Dumitru 
polgármesterrel, aki eddig még az 
alpolgármesteri hatásköröket sem 
jelölte ki számára. Bodor azonban 
bízik abban, hogy hamarosan ez 
is megtörténik. Ettől függetlenül 
a napi ügyintézésben jól tudnak 
együtt dolgozni – tette hozzá. Mint 
mondta, tisztában van azzal is, 
hogy az igazán fajsúlyos ügyek (fej-
lesztések, erdőgazdálkodás stb.) 
aligha kerülnek az ő hatáskörébe. 
Feladatának tartja, hogy a maga 
munkáját hozzátegye a város szá-
mára fontos fejlesztések megvaló-
sításához – ilyen az utak állapo-
tának javítása, az esővíz-elvezető 
rendszer kiépítése stb.- , de az is 
kiemelt célja, hogy a városban két 
éven belül kiépüljön a gázhálózat. 
Bodor azt is mondta, a turizmus 
terén lenne szükség fejlesztésekre, 
valamint olyan befektetőkre, akik 
munkahelyeket teremthetnének a 
helybélieknek.

 » Hosszú idő 
után történt 
meg újra, hogy 
a magyarság 
érdemben is 
szerepet kaphat a 
román többségű, 
Hargita megyei 
Maroshévíz ön-
kormányzatában: 
az alpolgármester 
Bodor Attila.

 »  ANTAL ERIKA

Lassan halad a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota felújítása, mert többe ke-

rülnek a munkálatok, mint ahogyan 
az előre látható volt. Valamivel több, 
mint három millió lejjel egészítette ki 
a Maros Megyei Tanács az általa fenn-
tartott Kultúrpalota felújítására szánt 
anyagi keretet, ellenben a szakembe-
rek szerint a munkálatok közel nyolc 
millió lejbe fognak kerülni. A Kultúr-
palotát eddig 37 százalékban sikerült 
felújítani. Az intézmény vezetője ér-
deklődésünkre elmondta, a műem-
lék orgona teljes felújítása mellett a 
könyvtár előcsarnokát sikerült befe-

jezni, félig készült el a Tükörterem, 
folyamatban van a tető és a homlok-
zat feljavítása is. Szántó Lóránt a Szé-
kelyhonnak arról is beszámolt, hogy 
a felújítással keveset haladtak, mivel 
a kivitelező nem végezte megfelelően 
a munkát, ezért kénytelenek voltak 
szerződést bontani a szakcéggel. „Ha-
bár a 2020-as év lett volna a legalkal-
masabb arra, hogy a cég végezze a 
felújítást, és jól haladjon vele” – tette 
hozzá Szántó Lóránt. Ahogy a megyei 
tanács szóvivője, Bálint Erika tájékoz-
tatott: felmérték az elvégzésre váró 
munkálatok értékét, illetve a kivite-
lezés időtartamát is megbecsülték, az 
elkészült tanulmány szerint azonban 

a beruházás értéke jelentősen meg-
nőtt. Aktualizálni kellett a műszaki 
terveket, amelybe olyan, korábban 
nem szereplő munkálatok is bekerül-
tek, mint az épületen található dísz-
mozaikok restaurálása, a fakazettás 
ereszeknek, a hiányos fémelemek-
nek, ajtóknak, ablakoknak, lépcsőhá-
zaknak, a folyosóknak a restaurálása. 
Ehhez még hozzájön a nagy koncertte-
rem feletti tetőzet kiépítése, valamint 
más, újonnan keletkezett károknak a 
kijavítása. A felújítás befejezéséhez 
szükséges pénzalapokat 3 033 379,70 
lejjel egészítették ki, a szakemberek 
számításai szerint a munkálatok befe-
jezéséhez 7 913 806,20 lejre van szük-

ség, a műszaki terv aktualizálásához 
és a munkálatok befejezéséhez pedig 
24 hónapra. A projekt költségvetésé-
ben a műszaki terv aktualizálására 
és a munkálatok kivitelezésére még 
rendelkezésre áll európai alapokból 
4 911 604,50 lej, a szükséges külön-
bözetet pedig a Maros Megyei Tanács 
saját költségvetéséből fogja állni – 
tudtuk meg. „Tehát a felújítás elvég-
zésére a tanácsnak újabb pályázatot 
kell kiírnia, majd a benyújtott terve-
ket kell elbírálnia, így a fellebbezési 
időszakot is beleszámítva a nyári hó-
napok előtt nem tudnak majd hozzá-
fogni a munka folytatásához” – véle-
kedett Szántó Lóránt.

Lassan halad a marosvásárhelyi Kultúrpalota felújítása
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mény vezetője 
érdeklődésünk-
re elmondta, a 
műemlék orgona 
teljes felújítása 
mellett a könyv-
tár előcsarnokát 
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