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Az eredeti tervek alapján szinte 
lehetetlen kialakítani a szászré-
geni Kerekerdő szélére tervezett 
óriási parkot – állítja a város új 
elöljárója, ifj . Márk Endre. A még 
Nagy András polgármestersége 
idején elkezdett beruházás az 
elmúlt nyolc év alatt, Maria Pre-
cup mandátuma alatt teljesen 
tönkrement. A tíz esztendővel 
ezelőtt elvégzett munkafázisok 
megismétlésének jogi és pénz-
ügyi akadályai vannak.

 » SZUCHER ERVIN 

B ármennyire is szeretné a ko-
rábbi elődje, Nagy András 
elkezdte, majd Maria Precup 

polgármester által nyolc évig „félre-
tett” megaparkosítási tervet folytatni, 
Szászrégen új városgazdájának, ifj . 
Márk Endrének korlátozottak a lehe-
tőségei. A Maros megyei város élére 
tavaly szeptemberben megválasztott 
polgármester egyik első intézkedése a 
Kerekerdő mellé tervezett, és tíz évvel 
ezelőtt elkezdett munkálatok felérté-
keltetése volt. Kiderült, hogy az, amit 
Nagy András utódja, a szociáldemok-
rata Maria Precup 2012-ben röpke 
néhány hónap alatt 1,3 millió lejből 
befejezhetett volna, ma már 5 millió 
lejbe kerülne. A jelentős különböze-
tet nem annyira a pénz hígulása, ha-
nem sokkal inkább az addig elvégzett 
munkálatok tönkremenése okozza.

„A 2012-es polgármesterváltás után 
nem is hittük volna, hogy Nagy And-
rás addigi helyettese nem vállalja fel 
az elkezdett és minden régeni lakos 
által várva várt projekt befejezését. 
Annál is inkább, mivel semmi más 
nagyobb lélegzetű beruházást nem 
eszközölt. Ami viszont ennél is na-

gyobb gond, hogy az elmúlt nyolc 
évben a városháza még csak a meg-
lévő munkálatok konzerválására 
sem volt hajlandó fi gyelmet és pénzt 
szentelni. Így a megvalósítások egy 
részét szétlopták, a másik része meg 
tönkrement” – foglalta össze a Króni-
kának az elmúlt nyolcesztendős idő-
szak történéseit és azok negatív ered-
ményét Márk. Az előző városvezetés 
hanyagsága miatt a 28 hektáros terü-
letről mindent szétloptak, amit csak 
lehetett: a sétányokról a kavicsot, a 
zöldövezetből a fákat, díszcserjéket, 
de még az élő sövényt is. A 25 ezer 
lakosú város fölötti erdő szélén fekvő 
park sokak kedvenc kirándulóhelye, 
ahonnan pazar kilátás nyílik a Görgé-
nyi- és a Kelemen-havasok gerincére, 
ám mára azzá vált, ami azelőtt is volt: 
egyszerű, bozótos, szemetes legelővé. 
Mindez azért is fájó, mert a körvona-
lazódó beruházásra Bukarestben is 
felfi gyeltek, és kitüntetésben részesí-
tették Nagy András expolgármestert.

Hiába az RMDSZ dédelgetett és 
fontos projektje, az új városvezetés-
nek nincs lehetősége azt úgy foly-
tatni, ahogy Nagy Andrásék annak 
idején elképzelték. A polgármesteri 
hivatal egyrészt nem rendelkezik az 
erre fordítható 5 millió lejjel, más-
részt a jogszabályok sem teszik le-
hetővé az állami intézményeknek, 
hogy egy már elvégzett és törlesz-
tett munkálatért másodjára is fi zes-
senek. Mivel az ügyben már évek 
óta folyik egy, a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) által indított per, 
senkinek nem hiányzik egy másik 
eljárás, amit a számvevőszék kezde-
ményezhet ilyen esetben.

Márk Endre kezdeményezésére 
elkészült egy újabb, az eddigi el-
képzelésen alapuló, egyszerűbb és 
takarékosabb terv. Ennek megva-
lósítása nem haladná meg a 2–2,5 
millió lejt, amelyet az önkormányzat 

akár a fennhatósága alatt lévő útépí-
tő egységgel és virágkertészettel is 
képes lenne megvalósítani. Ebben 
az esetben vissza kellene utalnia a 
környezetvédelmi minisztérium égi-
sze alatt működő Környezetvédelmi 
Alapba az eredeti projekt megvaló-
sítására kiutalt 800 ezer lejes pályá-

BÁR MEGANNYI AKADÁLY GÖRDÜL A KIVITELEZÉSÉBE, SZÁSZRÉGEN POLGÁRMESTERE NEM TETT LE AZ ÓRIÁSPARK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

Jogi és pénzügyi csapdák a Kerekerdőben

Szászrégen lakosai elvárják, hogy elkészüljön a Kerekerdőbe megálmodott korszerű kirándulóhely
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zati összeget. „Arra hajlanék, hogy 
a két rossz közül a kisebbik rosszat 
válasszuk, mert még mindig nem 
kerül annyiba, mint az 5 millió le-
jes változat” – fejtette ki lapunk-
nak a polgármester, hozzátéve, 
hogy a végső szót az önkormány-
zati képviselőknek kell kimonda-
niuk. A döntés meghozataláig a 
polgármesteri hivatal első lépése 
a létesítmény őriztetése lesz. Még 
tiszta szerencse, hogy a 2012-es 
választások előtt nem kerültek ki a 
Kerekerdő szélére a már beszerzett 
padok és játszóterek. Ezek elemeit 
azóta is raktárban őrzik, azt remél-
ve, hogy az idő vasfoga nem kezdte 
ki őket. Ami viszont biztos, hogy le 
kellene mondani a park közepébe 
elképzelt mesterséges tóról, amely-
nek táplálása eléggé bonyolult vol-
na. A fúrások alapján ugyanis ki-
derült, hogy még 70 méter mélyen 
sincs víz.

 » Márk Endre 
polgármester 
kezdeményezé-
sére elkészült 
egy újabb, 
egyszerűbb és 
takarékosabb 
terv.

 » KRÓNIKA

Benzint öntött a testére, és felgyúj-
totta magát tegnapra virradó éjsza-

ka egy 27 éves, a Máramaros megyei 
Felsővisón élő fi atalember – tájékoz-
tatott a megye rendőr-főkapitánysá-
gának szóvivője. Ionela Cozma szerint 
egy 53 éves felsővisói asszony riasztot-

ta a rendőrséget, hogy fi a felgyújtotta 
magát. A helyszínre kiszálló rendőrök 
megállapították, hogy a 27 éves fi atal-
ember benzint öntött a testére, majd 
egy öngyújtóval felgyújtotta magát. 
A férfi  másod- és harmadfokú égési 
sérüléseket szenvedett, a mentősök 
a helyi kórházba szállították a férfi t, 
majd onnan átvitték a nagybányai Dr. 

Constantin Opriş Megyei Sürgősségi 
Kórházba. Később súlyos állapotban 
a SMURD repülőgépével átszállítot-
ták a iaşi-i Sfântul Spiridon-kórházba, 
amelynek égett betegeket kezelő rész-
lege intenzív osztályán intubálták. 
Dr. Diana Cimpoeşu, a iaşi-i SMURD 
koordinátora szerint a férfi  alkoholt 
fogyasztott tette elkövetése előtt, tes-

tének 45–50 százalékán szenvedett 
égési sérüléseket, légútjai is károsod-
tak. Kórtörténete szerint a férfi nak 2-es 
típusú cukorbetegsége van. A nyomo-
zókhoz közel álló források szerint a 
fi atalember vélhetően egy 5000 eurós 
adósság miatt akart véget vetni az 
életének, mert az összeget nem tudta 
visszafi zetni.

Felgyújtotta magát egy eladósodott felsővisói férfi 

 » A fi atalem-
ber vélhetően 
egy 5000 eurós 
adósság miatt 
akart véget vetni 
az életének.

Közösségi térré alakul a „dzsungel”

Még mielőtt az önkormányzat belekezdene a Kerek-
erdő-projekt folytatásába, a 21. századhoz illő pihenő- és 
kikapcsolódóhellyé alakítaná a jelenlegi Ifjúsági parkot 
Szászrégenben. Az elképzelés szerint autómenetessé és 
„szellősebbé” tennék az övezetet. „Jelenleg olyan ez a 
park, mint egy dzsungel. Egy pár fát kivágnánk, az érté-
kesebbeknek a koronájukat visszavágnánk. Olyan helyet 
varázsolnánk ide, ahol kicsik is, nagyok is, fi atalok is, 
idősek is megtalálnák a maguk helyét” – ígérte Márk End-
re polgármester. Szerinte Szászrégen egyik legnagyobb 
gondja, hogy nincsenek közösségi terei, és olyan helyek, 
ahol kulturáltan lehetne kikapcsolódni vagy szórakozni. 




