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Élhetőbb városban gondolkodik
Több mandátumra való munkát sorolt fel Szászrégen magyar polgármestere
• Újratervezett sé-
tatérrel, szabadidő-
központtal, ifjúsági 
parkkal, az alsó sétatér 
rendbetételével, fedett 
uszodával, stranddal, 
korszerű mozival és 
mélygarázzsal tenné 
európai színvonalú 
településsé Szászré-
gent a jelenlegi város-
vezetés. Márk Endre 
polgármestert terveiről 
faggattuk.

A N T A L  E R I K A

Bár az idei költségvetés még 
nem készült el, és addig szer-
ződéseket sem lehet kötni, 

amíg nincs meg a pontos keretösz-
szeg, a tervek készen állnak Szász-
régen fejlesztésére. Márk Endre új 
polgármester a prioritások között 
az infrastruktúrát, a szabadidős 
tereket, a bicikliutakat említette, 

a Székelyhonnak felsorolva 
mindazt, aminek mielőbb 
szeretnének nekifogni, és 
ami Szászrégent a fejlett vá-
rosok közé juttathatja majd. 
Ezek közül az egyik legna-
gyobb az a mobilitási terv, 

amely tíz új autóbusz megvá-
sárlásáról és egy több kilométeres 
útszakasz felújításáról szól, ehhez 
júliusban fognának hozzá. A má-
sik, hasonlóan nagy volumenű 
terv az alsó sétatér rendbetétele 
az Európai Unió támogatásával. A 
szászrégeni természettudományi 
író, ornitológus, Kohl István akkora 

értéket hagyott a városra, amelyet 
egy üveg kiállítóteremben szeret-
nének közkinccsé tenni. Több mint 
kétezer kitömött állatról van szó, a 
gyűjtemény igazi kuriózumot jelent 
Európa-szerte, és egyik vonzereje 
lehetne a városnak.

Sétaterek, mélygarázs, mozi

Hosszú, többéves terv a Kereker-
dő-projekt, amelynek megvalósítása 
nyolc évig húzódott, majd félbema-
radt. Ahogy a polgármester érdeklő-
désünkre elmondta, nemrég sikerült 
a jogi hátterét tisztázni, új tervet ké-
szíteni; az eredetinél jóval kevesebb 
pénzből tavasszal hozzáláthatnak a 
megvalósításhoz. Akárcsak az alsó 
sétatérnél, itt is a területrendezés-
sel, tisztítással kell kezdeni, hogy 
aztán elkezdődhessen az érdemi 

munka. „Önerőből, saját pénzfor-
rásból kialakítunk a szászrégeniek 
számára egy kellemes, családcent-
rikus szabadidőparkot” – mondta 
Márk Endre, hozzátéve, hogy ezzel 
párhuzamosan egy Maros parti sé-
tány és kerékpár út megvalósításá-
ról egyeztettek az országos vízügyi 
főigazgatósággal, ugyanis annak 
hatáskörébe tartozik a partszakasz. 

A polgármesteri hivatal elé érkezve 
a város főterén nagy forgalom, par-
kolóhelyek hiánya tapasztalható. 
A város elöljárója a Székelyhonnak 
elmondta, egy másik nagy terv, a 
főtér sétatérré való átrendezése, 
pontosabban visszaállítása úgy, 
ahogyan eredetileg kinézett még 
az 1940-es években. Ez azt jelenti, 
hogy újratervezik, meghosszabbít-
ják a teret, a főtéri házak homlokza-
tait helyrehozzák, valamint a térhez 
kapcsolódó összes utat és utcát is 
felújítják. A városi mozi is megújul, 
korszerű mozitermet rendeznek be 
ott, valamint olyan multifunkcio-
nális teret, amely a kulturális ese-
ményeknek szolgálhat helyszínül. 
A főtér felújításához hozzátartozik 
egy száz gépkocsit befogadó mély-
garázs megépítése is – tette hozzá 
a polgármester, aki a további tervek 

között a fedett uszoda megépítését, 
a strand felújítását, illetve újabb 
szociális lakások építését említette. 
Az éveken át alpolgármesterként te-
vékenykedett Márk Endre a tavalyi 
helyhatósági választások utáni be-
iktatását követően munkáját a pol-
gármesteri hivatal struktúrájának 
és működésének átvizsgálásával 
kezdte, mint fogalmazott, „a közal-
kalmazottak munkateljesítményé-
nek értékelésével és minősítésével, 
az önérdekű, önhasznú tevékenysé-
gek és munkamódszerek megszün-
tetésével”, hogy hatékonyabbá és 
eredményesebbé tegye a városüze-
meltetést. 2011-ben Szászrégen 33 
281 lakosából 21 337 román, 8552 
magyar, 1320 cigány, 129 szász, 50 
egyéb anyanyelvűnek vallotta ma-
gát. 1893 fő nem nyilatkozott nem-
zetiségi hovatartozásáról.

Túlzsúfolt városközpont. Szászrégen új 
polgármestere a főtér felújításában is gondolkodik
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Szászrégen
Az önkormányzati képviselő-testület összetétele
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P A P  M E L I N D A

Európa legjobb úti céljaira vok-
solhattak az érdeklődők január 

20. és február 10. között a European 
Best Destinations honlapon. A múlt 
héten zárult verseny eredményeit 
ismertető közleményében Astrid Fo-
dor polgármester rámutatott: 45 699 
szavazatával Nagyszeben bekerült 
a top ötbe. Mint kifejtette, az egy-
kori szász város idén 15 ezer voks-
sal szerzett többet, mint a tavalyi 

megmérettetésen, és a szavazatok 
60 százaléka külföldről érkezett. Ez 
azt jelenti, hogy vonzó a külföldi tu-
risták számára, vélte a nagyszebeni 
elöljáró, aki szerint a városvezetés-
nek megérte befektetni az idegen-
forgalomba, épített örökségbe, zöld 
közlekedési megoldásokba. „Amint 
javul a járványhelyzet, készen ál-
lunk, hogy fogadjuk a turistákat” – 
jelentette ki Fodor.

Gratulációjában Maximilien Le-
jeune, a European Best Destinations 
igazgatója Nagyszebent „kihagyha-
tatlan” utazási célpontnak nevezte. 

Emlékeztetett, hogy pár éve már 
jelen van a fontos európai városok 
térképén, de úgy vélte, most „ki-

hagyhatatlanná” vált, olyan hely-
színné, amely széles körű kulturá-
lis és gasztronómiai kínálattal és 

lenyűgöző természeti látnivalókkal 
várja a turistákat. Nagyszeben idén 
olyan európai turisztikai célpon-
tok mellett viseli a European Best 
Des tination címet, mint Róma, 
Firenze, Párizs, Bécs, az 
olaszországi Capri szige-
te, a spanyolországi Ka-
nári-szigetek, a francia-
országi Dor dogne folyó 
völgye, a görögországi 
Kefalónia szigete, a por-
tugáliai Braga vagy a montenegrói 
Kotor. A cím nyerteseként a világ 
legnagyobb turisztikai magazinjai 
ajánlják majd úti célként.

Bekerült Európa öt legjobb idegenforgalmi célpontja közé Nagyszeben
• Kiválóan szerepelt Nagyszeben az Európa húsz 
legjobb idegenforgalmi célpontjának kiválasztásáért 
indított versenyben. Az erdélyi város bekerült az öt első 
helyezett közé, 192 ország közül voksoltak rá.

Fontos turisztikai címet kapott Nagyszeben
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