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Ahol a lakók találkozhatnak
Soós Zoltán polgármester agorát szeretne a marosvásárhelyi városháza elé
• A polgármesteri 
hivatal előtt húzódó 
egysávos bekötőút, 
valamint a városve-
zetőknek és vendé-
geiknek fenntartott 
parkolóhelyek felszá-
molásával egységes 
terecskét szeretne 
kialakítani Soós Zol-
tán, Marosvásárhely 
elöljárója.

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

A polgármester elképzelése 
szerint a városháza és az 
egykori görögkatolikus, je-

lenleg kisebb ortodox templom ál-
tal behatárolt háromszögben Emil 
Dandea szobra mellett egy kisebb 
szökőkút is helyet kapna. Ez nem 
képezne újdonságot, hiszen vala-

mikor a szobor helyén csinos 
kis szökőkút állt, amelyet a 
kommunizmus utolsó évei-
ben elhanyagoltak, majd 
fel is számoltak. „A hivatal 
előtti, gyalogosoknak szánt 
tér növelésével egy agorát 

tudnánk létrehozni, azaz egy 
olyan nyilvános tér lenne, ahol a 
lakók találkozhatnak, beszélget-
hetnek” – számolt be elképzelésé-
ről a polgármester. A terv viszont 
bonyolítaná a Bolgár (Iuliu Hossu 
kardinális) tér főtér felőli megkö-
zelítését autóval.

További elképzelések

Az önkormányzat hamarosan ötlet-
börzét hirdet, de nem a városháza 
előtti tér átrendezésével, hanem a 
korábban már ismertetett elképzelé-
sekkel kapcsolatban. Mint arról már 
írtunk, Soós Zoltán sétálóutcává 
alakítaná a Bernády György polgár-
mestersége alatt épült régi városhá-
za és a Kultúrpalota közötti George 
Enescu utcát. Hasonló elképzelés 
született a délutáni órákra, valamint 
a hétvégékre a Bolyai Farkas utca 

alsó részével kapcsolatosan is. Eze-
ket úgy képzelték el, hogy egyrészt 
korzójelleget kapjanak, ahol kuli-
náris és kulturális élmények várnak 
a sétálókra, másrészt emeljék ki a 
környék műemlékeinek látványos-
ságát. A család-, illetve turistabarát 
intézkedések mellett a közlekedés 
átszervezésével a járműforgalom és 
ezáltal a légszennyezés is csökken-
ne. Újságírói kérdésre válaszolva 
Daniela Miheţ, a város főépítésze 
elmondta, hogy a hamarosan meg-
hirdetendő ötletbörze elképzelésein 

kívül felhasználják a néhány évvel 
ezelőtti My City program keretében 
készült látványterveket is.

Új rendeltetést adna

A polgármester továbbá a Margaré-
ta utcai két B kategóriás műemlék 
épületnek is más rendeltetést pró-
bál találni – miután azokat meg-
mentenék az enyészettől. A Torocz-
kai Wigand Ede budapesti építész 
által tervezett házak, amelyek a 
múlt század első felében a Székely 

és Réti bútorgyár tulajdonában 
voltak, bekerülnének a közeli Ví-
kendtelep körforgásába. A korábbi 
városvezetés hanyagsága miatt 
rendkívül leromlott állapotba ke-
rült valamikori irodaházak, majd 
szociális lakások éttermekként, 
kávéházakként szolgálhatnák a 
szabadidőközpontba érkezőket. 
Soós Zoltán azt sem zárja ki, hogy 
a város területet vásároljon a jelen-
leg francia tulajdonban lévő Mobex 
bútorgyártól, amelynek kerítése a 
két romhalmaz mögött húzódik.

A hivatal előtti, gyalogosoknak szánt tér növelésével 
egy agorát hoznának létre. Egy olyan nyilvános tér 
lenne, ahol a lakók találkozhatnak, beszélgethetnek
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A Hargita Megyei Törvényszéken 
2015 óta tárgyalt per vádlott-

jai Dorin Florea, Marosvásárhely 
akkori polgármestere, illetve a vá-
rosháza több alkalmazottja és az 
akkori polgármester tanácsadója, 
jelenleg önkormányzati képviselő, 
Sergiu-Claudiu Maior, valamint N. 
M. üzletember. Az Országos Korrup-
cióellenes Ügyészség (DNA) vádira-
ta szerint 2013-ban az akkori pol-
gármester megszegte az érvényben 
lévő törvényeket, és a helyi költ-

ségvetésből támogatást utalt a Ma-
rosvásárhelyi Futballklubnak. Ez a 
közpénzekből történt 7,5 millió lejes 
támogatás azért ütközött a törvé-
nyes előírásokba, mert a sportklub-
nak adóhátraléka volt az állammal 
szemben, így nem kérhetett és kap-
hatott közpénzekből támogatást. 
A támogatást odaítéléséről döntő 
tanácsülésen részt vett a városhá-
za akkori jegyzője, aki kézjegyével 
igazolta a döntés törvényességét. 
De a szóban forgó ülésen jelen volt 
három önkormányzati képviselő is, 
akik a sportklub igazgatótanácsá-
ban is tagok voltak: Sergiu-Claudiu 
Maior, a néhai Benedek István és 

Ioan Fărcaș. Utóbbi három személy 
a DNA vádirata szerint tudta, hogy 
a sportklubnak adóhátraléka van, 
ezért nem kérhet és kaphat helyi 
költségvetési támogatást.

Félrevezetés történt?

Az elfogadott helyi tanácsi határozat 
alapján Florea, a városháza akkori 

gazdasági igazgatója és egy jogtaná-
csos kiállította és aláírta azt a támo-
gatási szerződést, melynek alapján 
kiutalták a klubnak a 7,5 millió lejt. 
A DNA azzal vádolja M. I. N.-t, aki a 
sportklub elnöke volt, hogy félreve-
zette a városháza képviselőit, nem 
mondva el, hogy a klub 3 millió 578 
ezer lejjel tartozik a közpénzügyi 
igazgatóságnak, és a támogatási 

kérelem mellé az előző évi adóügyi 
bizonylatot mutatta be, nem kért 
újat. M. I. N., miután a klub meg-
kapta a városházi támogatást, kifi -
zette abból az állammal szembeni 
adósságot és egy bankrészletet is. A 
DNA ügyészei szerint Maros-
vásárhely várost 7 millió 53 
ezer lejes kár érte. A több 
éve húzódó perben a hét 
elején újabb tárgyalás volt, 
amelyen kimondták, hogy 
a vádló nem használhatja 
fel bizonyítékként a Román 
Hírszerző Szolgálat (SRI) 
által készített fényképeket, 
hangfelvételeket, jegyzőkönyveket. 
Ez a döntés, amely megegyezik több 
más, korrupciós vádakkal indult 
perben hozott határozatokkal, ked-
vező a vádlottak számára. 

Hét éve tartó per: jó hír Dorin Floreáéknak
• Nem használhatják fel a hírszerző szolgálat által gyűj-
tött információkat, az ezek alapján készült jegyzőköny-
veket bizonyítékként a Dorin Florea volt marosvásárhelyi 
polgármester és társai ellen indított perben – döntött a 
Hargita Megyei Törvényszék a hét elején hozott határoza-
tában. A vádlottak számára ez kedvező fejlemény.

Kevesebb bizonyíték van, elégedett 
lehet a volt városvezető
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