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A magyar kérések is teljesülnek?
Évek óta háttérbe szoruló marosvásárhelyi magyar terveket vettek elő
• Több olyan terv, 
kérés, illetve ígéret 
is felhalmozódott 
Marosvásárhelyen, 
amelyeket évek, sőt 
évtizedek óta nem ol-
dott meg a volt város-
vezetés: ilyen például 
a Sütő András-szobor 
felállítása vagy a két-
nyelvű utcanévtáblák 
kihelyezése. Idén újra 
befoglalták a költség-
vetésbe e közösségi 
elvárások teljesítését.

SIMON VIRÁG

A marosvásárhelyi, pénte-
ken elfogadott költségvetés 
apropóján tartott sajtótá-

jékoztatón Portik Vilmos alpolgár-
mester arról számolt be, hogy idén 
elkezdik a kétnyelvű utcanévtáblák 
kihelyezését és ötletbörzét szervez-
nek Sütő András szobrának felállí-
tása érdekében is.

Valódi kétnyelvűség

Folytatásos regényt lehetne írni 
arról, hogy Marosvásárhelyen mi 
minden történt a kétnyelvű utcanév-
táblák kapcsán. A 2014-ben indult 
civil kezdeményezés aktivistái több 
alkalommal feljelentették az akkori 
városvezetőt a Diszkriminációellenes 

Tanácsnál amiatt, hogy nem helyezte 
ki a kétnyelvű utcanévtáblákat. De 
nagy port kavart az a 2015-ben történt 
eset is, amikor a helyi rendőrök 5000 
lejre 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 pénzbír-
ságokkal fenyegette. 2016-ban pár 
marosvásárhelyi utcában kikerült a 
kétnyelvű utcanévtábla, de ezeket 
2017-ben a városháza alkalmazottai, 
az akkori prefektus utasítására hivat-
kozva, leszerelték. Később is volt még 
pár RMDSZ-es próbálkozás a kétnyel-
vű utcanévtáblák kihelyezésére, de 

ezek sem jártak sikerrel. Portik Vil-
mos alpolgármester most arról szá-
molt be, hogy már idén nekifognak 
a valódi kétnyelvű táblák kihelye-
zésének. Első körben a belvárosban 
fogják ezeket felszerelni, majd úgy 
haladnak a város lakónegyedeibe. 
Többéves terv részeként lesznek vá-
rosszerte mindenhol kétnyelvű ut-
canévtáblák. Arról is beszélt, hogy 
nem közönséges táblák lesznek 
ezek, hiszen Soós Zoltán polgármes-
ter megnézte, hogy a múlt század 
elején milyen utcanévtáblák voltak, 
és azokhoz hasonló, zománcozott 
technológiával készülő utcanévtáb-
lákat fognak készíttetni. Erre a célra 

az idei költségvetésben 160 ezer lejt 
fogadtak el. 2016-ban a városháza 
1716 kétnyelvű utcanévtáblát akart 
legyártatni, és akkor az erre szánt 
összeg 1,1 millió lej volt.

Szobor vagy szobrok?

Sütő András Herder- és Kossuth-díjas 
erdélyi magyar író 1954–1990 között 
Marosvásárhelyen élt és dolgozott, 
1990-ben a fekete márciusi esemé-
nyek során, az RMDSZ-székház ostro-
makor veszítette el bal szeme világát, 
és azután költözött Budapestre. A 
marosvásárhelyi önkormányzatban 
már 2009-ben elfogadtak egy határo-
zatot, melynek értelmében az írónak 

mellszobrot állítanak a városháza kö-
zelében, a Mărăști térre. Dorin Florea 
volt polgármester ezt a határozatot 
nem léptette életbe. 2013-ban, majd 
2014-ben újabb határozatok születek, 
ezek értelmében a Sütő András-szob-
rot a Színház térre kell felállítani, más 
szobrok társaságában. Mint ismert, 
Marosvásárhelyen hosszú évtizedek 
óta minden elfogadott magyar szobor 
felállítása esetén egy román szobor 
felállítását is elfogadják, jelen eset-
ben a román szobor nincs megnevez-
ve. 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 helyét. Az évek során 
többször elhangzott az is, hogy 
a Színház térre egy padon ülő Sütő 
András-szobrot kellene elhelyezni, 
amellyel a helybéliek, de turisták is 
fényképezkedni tudjanak.

Ebben a mandátumban

Portik Vilmos alpolgármester most 
arról számolt be, hogy egy ötletbörzét 
hirdetnek, amelyen díjazzák azokat a 
képzőművészeket, akik Sütő András- 
szobortervekkel jelentkeznek majd. 
Az alpolgármester szerint még ebben 
a mandátumban sor kerül a szobor 
felállítására. Megkérdeztük, hogy to-
vábbra is padon ülő Sütő András-szo-
borra gondolnak-e a Színház térre, és 
azt a választ kaptuk, hogy a legjobb 
ötletet fogják majd megvalósítani. 
A pénteken elfogadott költségvetés-
ben nem szerepel tételesen a Sütő 
András- szobor, hanem 50 ezer lejt 
hagytak jóvá egy ötletbörze megszer-
vezésére, melynek témája a Színház 
térre tervezett szobrok.

A kopár marosvásárhelyi téren 
igazi színfolt lenne néhány 
látványos szobor

▴  FOTÓ: HAÁZ VINCE

KOVÁCS ATTILA

C síkszéken a második, Hargita 
megyében a negyedik tanuszoda 

építését kezdheti meg a fejlesz-
tési minisztérium alárendelt-
ségébe tartozó intézmény, 
amely Gyergyószentmiklós, 
Gyergyóremete és Csíkszent-
domokos után Csíkszentki-
rályon is zöld utat kapott a 

beruházásra. A község tavaly 
nyújtotta be pályázatát, azzal indo-
kolva a létesítmény szükségességét, 

hogy a meglévő Borsáros- fürdőt, 
amely benti medencével, pezsgőfür-
dővel és szaunával is rendelkezik, 
megfelelően kiegészítené egy olyan 
tanuszoda, ahol a helybéli és a kör-
nyékbeli településeken élő diákoknak 
úszásoktatást, az igénylőknek pedig 
úszási lehetőséget tudnak biztosítani 
– ismertette megkeresésünkre Szé-
kely Ernő, a község polgármestere. 
Így nem is volt kérdés, hogy az uszoda 
helye a fürdő szomszédságában lesz, 
ehhez viszont még területet is kellett 
vásárolnia az önkormányzatnak, 
hogy rendelkezésre álljon a kért 40 ár 
telek. A földgázellátás biztosítása is a 

feltételek között volt, ezért a vezeté-
ket eljuttatták a kiszemelt helyszínre, 
csatlakoztatták a fürdőt is – tudtuk 
meg. Mivel a víz-, villany- és szenny-
vízhálózat is rendelkezésre áll, a köz-
művesítést biztosítani tudja a község a 
létesítmény számára.

Idén elkezdődhet a munka

Székely Ernő elmondta továbbá, hogy 
a fürdő mellé egy autós kempinget is 
tervez a község, így ha az uszoda el-
készül, a turisták számára is nagyobb 
vonzerőt jelent majd a fürdő, jobb 
kihasználtságot biztosítva. A turisz-
tikai lehetőségeket kiegészíti a közeli 
Büdösfürdőre vezető út mentén kiala-
kított piknikezőhely, ahol az egykori 
bányához tartozó épületet felújítják, 

valamint az üdülőtelepen lévő, ön-
kormányzati tulajdonú menedékház 
is. A tanuszoda éves fenntartási, üze-
meltetési költsége jelenleg mintegy 
500 000 lejt jelent, Csíkszentkirályon 
arra számítanak, hogy ennek jelentős 
része saját bevételből származik majd, 
amelyet a költségvetésből kell kiegé-
szíteni. Az építkezést várhatóan idén 
el tudják kezdeni, miután meglesznek 
a szükséges geológiai tanulmányok és 

a topográfi ai felmérés, és ha minden a 
terv szerint halad, jövőre el is készül 
a típustervek alapján épülő tanuszo-
da. Ebben egy 12,5 méter szélességű 
és 25 méter hosszúságú medence kap 
helyet, 5 úszósávval, amelyek széles-
sége 2,5 méter. A medence legkisebb 
mélysége 1,20, legnagyobb pedig 1,80 
méter, az épületben öltözők, mosdók, 
zuhanyzók is lesznek, valamint első-
segélyszobát is kialakítanak.

Tanuszodával egészül ki a fürdő Csíkszentkirályon
• Az úszásoktatás mellett a kikapcsolódást is szolgálja 
majd az a szabvány méretű tanuszoda, amelyet Csíkszent-
királyon építtet az Országos Beruházási Társaság (CNI). A 
Borsáros-fürdő mellé tervezett létesítményt a szomszédos 
települések, de a turisták is használhatják majd, hozzájá-
rulva a fenntartási költségekhez.

A Borsáros-fürdő tanuszodával és autós 
kempinggel is bővül a tervek szerint
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