
Erdélyi tudósítások2021. április 20.
kedd2

Rovatvezető: Bá lint Esz ter 
(er dé lyi tu dó sí tá sok, gaz da ság) 
Rovatszerkesztők: 
Ba logh Le ven te (po li ti ka), 
Kiss Ju dit (kultúra), 
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport), 
Bede Laura (színes világ),
Gräf Bo tond (szol gál ta tás, mű sor)

Tu dó sí tók: Bí ró Blan ka (Sep si szent-
györgy – 0733–969681), Szucher Er vin 
(Ma ros vá sár hely – 0726–720403),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (Nagy vá rad
– 0726–720292)
Ol va só szer kesz tő: Ja kab Már ta
Lap terv: Mihály László
Nyo más: Garamond Kft., Kolozsvár

Megjelenik munkanapokon. 
Fe le lős ki adó:

Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely, 

Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám 
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro

Ter jesz tés, előfizetés:  0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Ve ze tő szer kesz tő:
Ros tás Sza bolcs

Ügyvezető: Nemes László
Lap szer kesz tők: 
Ba logh Le ven te, Pá va Ador ján 
Főmunkatársak: 
Pap Melinda, Pataky István

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
felvétele Kézbesítés Ár

(1 hónapra)
Előfizetési
határidő

nálunk általunk / 
posta által 35 lej kb. 23-a (ha ez

nem munkanap,
akkor +1 nap) postánposta által39,2 lej

Előfizetési lehetőségek nálunk:
ügyfélszolgálatainkon; saját terjesztési 
hálózatunkban lapkihordóinknál; vidéki 
partnerboltjainkban, on line
(www.kronikaonline.ro/elofizetes/
csomagajanlat)

ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

A Krónika reklámfelületeit 
a Transversum Media Trade 

ügynökség értékesíti.

Elérhetőségek:
0726-720286

reklam@transversum.ro

www.transversum.ro

 » P. M.

Összeomlott az egykori református 
templom tornya a Beszterce-Na-

szód megyei Tacson; a gyülekezet 
által már nem használt istenházát 
hiába próbálták megmenteni. Az 
Erdélyi Református Egyházkerület 
tájékoztatása szerint az omlás április 
17-én este történt. A 18. századi refor-
mátus templom és tornya leromlott 
állapotban volt, már nem használta 
a helyi gyülekezet, miután 2000–
2005 között új istenházát épített a 
szász evangélikusoktól megvásárolt 
romos templom helyén.

Az egykori református templom 
évek óta rossz állapotban volt, szerke-
zete meggyengült, a falai megreped-
tek, de a szakemberek megpróbálták 
megmenteni, 1711-ben festett kazet-
tás mennyezete ugyanis különösen 
értékes. Ezt növényi és állatalakos 
ábrázolások díszítik, különlegessége 
pedig az egyik kazettán látható bazi-
liszkuszmotívum, amely egyedülálló 
Erdélyben. A festett kazettákat sike-
rült megmenteni a kártól, a közel-
jövőben az új templomba kerülnek 
álmennyezetként – közölte a Refor-
mátus.ro. A fakazettás mennyezetet 
előtte a Teleki László Alapítvány mű-

emlékvédő szakemberei tisztították 
le és restaurálták, hogy el lehessen 
helyezni az új helyszínen. Az új temp-
lomba viszik át az 1905-beli szószék-
koronát, a Mózes-széket és a papné 
padját is, miután az orgonát és a ha-
rangokat még 2007-ben átszállították. 
Székely Szabolcs tacsi református 
lelkipásztor úgy nyilatkozott, a moz-
dítható értékeket még a héten áthord-
ják. Kifejtette, a gyülekezettel együtt 
sajnálja a történteket, de megtették, 
amit lehetett, az értékesebb, moz-
dítható tárgyakat kimentették. Mint 
mondta, a torony beomlását az insta-
bil talaj okozta, emiatt a közelben ta-

lálható jelenleg használt templomnak 
a tornya is elkezdett süllyedni. Ez is 
újításra szorul, most várják a munká-
latokhoz szükséges engedélyeket.

A Besztercétől 20 kilométerre ta-
lálható pár száz lelkes településen a 
múlt században mindkét templomot 
– az evangélikust és a reformátust is 
– használták; a református gyülekezet 
előbb a volt evangélikus lelkészi lakást 
vásárolta meg, melynek helyére új pa-
rókiát építtetett, majd 2005-re a régi, 
romos evangélikus templom helyére 
is új istenháza épült. A szász templom 
ugyanis annyira rossz állapotban volt, 
hogy csak a tornyát tarthatták meg.

Református templom omlott össze Beszterce-Naszód megyében

 » A torony be-
omlását az insta-
bil talaj okozta, 
emiatt a közel-
ben található, 
jelenleg használt 
templomnak a 
tornya is elkez-
dett süllyedni. 

Több olyan terv, kérés, illetve 
ígéret is felhalmozódott Maros-
vásárhelyen, amelyeket évek, 
sőt évtizedek óta nem oldott 
meg az egykori városvezetés: 
ilyen például a Sütő András-szo-
bor felállítása vagy a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezése. Idén 
újra befoglalták a költségvetésbe 
ezeknek a közösségi elvárások-
nak a teljesítését. 

 » SIMON VIRÁG

F olytatásos regényt lehetne írni 
arról, mi minden történt Ma-
rosvásárhelyen a kétnyelvű ut-

canévtáblák kapcsán. A 2014-ben 
indult civil kezdeményezés aktivis-
tái több alkalommal feljelentették 
Dorin Florea egykori polgármestert 
az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácsnál (CNCD) amiatt, hogy nem 
helyezte ki a kétnyelvű táblákat. Nagy 
port kavart az a 2015-ben történt eset 
is, amikor a helyi rendőrök 5000 lej-
re büntették azokat a civileket, akik 
kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek 
ki azokra a magánházakra, amelyek 
tulajdonosai ebbe beleegyeztek. Mi 
több, a rendőrség a háztulajdono-
sokat is zaklatta, és tetemes bírsá-
gokkal fenyegette. 2016-ban néhány 
marosvásárhelyi utcában kikerültek 
ilyen táblák, de ezeket 2017-ben a 
városháza alkalmazottai – az akko-
ri prefektus utasítására hivatkozva 
– leszerelték. Később volt még pár 

RMDSZ-es próbálkozás a kétnyelvű 
utcanévtáblák kihelyezésére, de ezek 
sem jártak sikerrel.

Portik Vilmos alpolgármester 
most arról számolt be, hogy már 
idén nekifognak a valódi kétnyelvű 
táblák kihelyezésének. Első körben 
a belvárosban fogják ezeket felsze-
relni, majd a lakónegyedekben ha-
ladnak, és többéves terv részeként 
mindenhol lesznek kétnyelvű utca-
névtáblák. Ezek nem közönséges 
táblák lesznek, hiszen Soós Zoltán 
polgármester utánanézett, milyene-
ket használtak a múlt század elején 

a Maros-parti megyeszékhelyen, és 
azokhoz hasonló, zománcozott tech-
nológiával készülő táblákat készít-
tetnek. Erre a célra az idei költség-
vetésben 160 ezer lejt fogadtak el a 
helyi képviselő-testület pénteki ülé-
sén. Összehasonlításképpen: 2016-
ban a városháza 1716 kétnyelvű utca-
névtáblát akart legyártatni, s akkor 
az erre szánt összeg 1,1 millió lej volt.

A marosvásárhelyi tanács már 
2009-ben elfogadott egy határozatot, 
miszerint mellszobrot állítanak Sütő 
Andrásnak a Herder- és Kossuth-dí-
jas író vásárhelyi háza közelében, a 

LEPOROLTÁK A MAROSVÁSÁRHELYI MAGYAR UTCANÉVTÁBLÁK ÉS A SÜTŐ ANDRÁS-SZOBOR TERVÉT, PÉNZT IS ELKÜLÖNÍTETTEK

Ismét napirendre kerültek a magyar kérések

A kopár marosvásárhelyi téren igazi színfolt lenne néhány látványos szobor
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Mărăști téren. Dorin Florea azon-
ban ezt a határozatot nem ültette 
gyakorlatba, 2013-ban, majd 2014-
ben újabb határozatok születtek, 
ezek értelmében a Sütő-szobrot a 
Színház térre kell felállítani, más 
alkotások társaságában. Maros-
vásárhelyen hosszú évtizedek óta 
valamennyi jóváhagyott magyar 
szobor esetén egy román szobor fel-
állítását is elfogadják, jelen esetben 
a román szobrot nem nevesítették. 
A 2014-es határozatot sem ültették 
életbe, pedig szinte minden évben 
szerepelt a költségvetésben egy 
bizonyos összeg, hogy megrendel-
jék a szobrot, kiválasszák a pontos 
helyszínt. Többször elhangzott az 
is, hogy a Színház térre egy padon 
ülő Sütő-szobrot kellene elhelyezni, 
amellyel a helybéliek, de a turisták 
is fényképezkedni tudjanak.

Portik Vilmos alpolgármester 
bejelentette, ötletbörzét hirdet-
nek, amelyen díjazzák azokat 
a képzőművészeket, akik Sütő 
András-szobortervekkel jelentkez-
nek majd. Az alpolgármester sze-
rint még ebben a mandátumban 
sor kerül a szobor felállítására. 
Megkérdeztük, hogy továbbra is 
ülőszoborra gondolnak-e a Szín-
ház térre, és azt a választ kaptuk, 
hogy a legjobb ötletet fogják majd 
megvalósítani. A frissen elfoga-
dott költségvetésben nem szerepel 
tételesen a Sütő András-szobor, 
hanem 50 ezer lejt hagytak jóvá 
egy ötletbörze megszervezésére, 
amelynek témája a Színház térre 
tervezett szobrok.

 » Portik Vilmos 
alpolgármester 
szerint még 
ebben a mandá-
tumban sor kerül 
Sütő András 
szobrának felállí-
tására Marosvá-
sárhelyen. 




