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 » BÍRÓ BLANKA

A sepsiszentgyörgyi szoborron-
gálást követő nyomozás során 

négy tizenéves fiatalra terelődött 
a gyanú, miszerint szombatra vir-
radó éjszaka összefestették, meg-
rongálták a Mihai Viteazul-szobor-
csoport talapzatát. Értesüléseink 
szerint mind a négy kamasz magyar 
nemzetiségű.

A Kovászna megyei rendőrség 
arról tájékoztatott, hogy négy – 
16–17 éves – fiatalkorú ellen zajlik 
kivizsgálás: fennáll a gyanú, hogy 
szombatra virradó éjszaka közülük 
ketten festékszóróval felírták a szo-
borcsoport talapzatára a Trianon 
1920 feliratot, felfestették a magyar 
nemzeti színeket, több márvány-
lapot eltávolítottak. A másik két 
fiatal ezalatt őrt állt, felügyelték 
a helyszínt, hogy ne érjék tetten 
őket. A rendőrség rongálás bűncse-
lekményének gyanújával folytatja a 
nyomozást.

Amint arról beszámoltunk, a ren-
dőrséget szombaton délután értesí-
tették a vandalizmusról; kora estére 
a Tega köztisztasági vállalat munka-
társai eltüntették a rongálás nyoma-
it, megtisztították a talapzatot. Az 
incidens azt követően történt, hogy 
pénteken délután egyórás eltéréssel, 
először a Sepsiszéki Székely Tanács 
szervezésében zajlott Trianon-meg-
emlékezés több száz résztvevővel, 
majd a Calea Neamului (Nemzet 

Útja) román szélsőjobboldali szerve-
zet hívei a román katona szobránál 
koszorúztak, onnan pedig a Mihai 
Viteazul-szoborhoz vonulva ünne-
pelték a békediktátum évfordulóját.

A szoborrongálást a sepsiszent-
györgyi önkormányzat, Antal Árpád 
polgármester és Ráduly István pre-

fektus is elítélte. „Elítélek minden 
olyan gesztust, mely a közösségek jó 
együttélését veszélyezteti. Mi, sep-
siszentgyörgyiek nem örvendtünk a 
román szélsőségesek felvonulásának 
városunkban, de civilizált türelem-
mel félrefordítottuk a fejünket” – írta 
közösségi oldalán Antal Árpád, aki 

nyugalomra és visszafogottságra kért 
mindenkit. Ráduly István, Kovászna 
megye prefektusa állásfoglalásában 
kifejtette, a Trianon-megemlékezé-
sek előtt felkérte a feleket, tartózkod-
janak a társadalmi békét megzavaró 
provokatív tettektől, és most csalódott, 
hogy ez mégis megtörtént.

Négy magyar tizenévest gyanúsítanak a sepsiszentgyörgyi szoborrongálással

 » A rendőrség 
arról tájékozta-
tott, hogy négy 
– 16–17 éves – fi a-
talkorú ellen zajlik 
kivizsgálás.

Csupán a szükséges összeg 
harmadát, 300 millió eurót kap 
az országos helyreállítási terv 
(PNRR) keretében a kolozsvári 
metró grandiózus terve. Emil 
Boc polgármester szerint nincs 
ok aggodalomra, a nagyberu-
házást ugyanis több forrásból 
fi nanszíroznák.

 » PAP MELINDA

H áromszáztíz millió euró jut 
a kolozsvári metróra az or-
szágos helyreállítási tervből 

(PNRR), ez azonban csak harmada 
a régóta ígért gigaberuházás meg-
valósításához szükséges pénzke-
retnek. Ebből az összegből 12,6 ki-
lométeren lehetne építkezni – írta 
a PNRR sarokszámaira hivatkozva 
a Transilvania Reporter. A kolozs-
vári lap szerint az Európai Unió 
rábólintott a kolozsvári metró 
szükségességére, amit szakértőik 
szerint egyrészt a város lakossá-
ga (mintegy 400 ezer fő), illetve 
annak hosszanti tengelye (mely 
kelet–nyugat vonalon összekö-
ti az ország legnagyobb közsé-
gével, Szászfenessel) indokol. 
Szakemberek úgy vélik, hogy a 
földrajzi adottságok miatt egy 
metróvonal építése a legoptimá-
lisabb megoldás a kincses város 
lakossága számára.

CSAK A SZÜKSÉGES PÉNZ EGYHARMADÁT KAPJA AZ ORSZÁGOS HELYREÁLLÍTÁSI TERVBŐL AZ ERDÉLYI GIGAPROJEKT, DE BOC NEM BÚSUL

Alulfi nanszírozták a kolozsvári metró tervét?

 » A tervek 
szerint a gigabe-
ruházás meg-
valósíthatósági 
tanulmánya szep-
temberre készül 
el, de a fúrásokat 
is be kell fejezni 
és a különböző 
engedélyeket 
beszerezni. Év 
végére, jövő év 
elejére tervezik a 
projekt indítását, 
a tervezés és kivi-
telezés kezdetét. 
A munkálatokat 
azonban hátrál-
tathatja, hogy 
márciusban sóle-
lőhelyet találtak a 
nyomvonalon.

A terv szerint a városban első sza-
kaszban 16 kétkocsis metrószerel-
vény közlekedne 380 utassal. Ezek 
menetirányonként 7600/15 200 utast 
lennének képesek szállítani órán-
ként. A PNRR szerint a kolozsvári 
metró két szakaszban valósulna 
meg: elsőként a statikai munkálato-
kat végeznék el, a megállókat és az 
ezek közötti alagutakat építenék ki 
2026-ig, 9 megállóval 7,5 kilométe-
ren, a Mărăști negyedben. A máso-
dik szakasz a Szászfenes és a Munka 
(Muncii) sugárút közötti szakaszra 
vonatkozna, ez 10 megállót foglal-
na magában 12,6 kilométeres szaka-
szon, azonban már csak a munkála-
tok utolsó simításaira vonatkozna.

A sajtóban megjelent kritikákra 
reagálva, miszerint Kolozsvár jóval 
kevesebb pénzt kap a PNRR-ből, 
mint ígérték, Emil Boc polgármester 
optimistának bizonyult. A Ziua Live 
műsorban hangsúlyozta: a kolozsvári 
metró terve több forrásra támaszko-
dik, ezeknek csak egyike az országos 
helyreállítási terv. Olyan alternatív fi -
nanszírozási források is vannak, mint 
az Operatív Szállítási Program, mond-
ta Boc, hangsúlyozva, hogy semmi-
lyen nagy projekt nem épül egyetlen 
pénzforrásra. Hangsúlyozta, hogy a 
három fi nanszírozási keret kiegészíti 
egymást, és minden nagy, egymilli-
árd eurós projekt esetében ez az elvá-
rás, legyen az a kolozsvári metró vagy 
körgyűrű terve vagy a Kolozsvár–
Nagyvárad-vasútvonal villamosítása. 

Rámutatott, Kolozsvár ugyanúgy 300 
millió eurót kap a PNRR révén, mint 
Bukarest, ezt az összeget az említett 
szállítási programból egészítik majd 
ki. Az elöljáró szerint a metróprojekt 
folytatódik, sőt jó hír, hogy a Török-
vágáshoz tervezett vasúti felüljáró is 
szerepel a PNRR-ben, amivel a város 
másik nagy gondja is megoldódik.

Húsz kilométeren a föld alatt 
A polgármesteri hivatal által április 
végén megjelentetett dokumentá-
ció szerint a kolozsvári metró depó-
ja Szászfenes nyugati részén lenne, 
egy 8,2 hektáros területen, ahol 28 
szerelvénynek lenne hely. A megva-
lósíthatósági előtanulmányt tízmillió 
euró ellenében készítő Sws Enginee-
ring Spa-Systra-Metrans Engineering 
SRL cégcsoport szerint a 20 kilométer 
hosszú metróvonal mentén 19 megál-
ló lenne és az említett depó. Az első 
három megálló Szászfenest szolgálná 
ki, a következő kettő a jövendőbeli 
regionális kórház és a Vivo bevásárló-
központ környékét, míg a 6., 7. és 8. 
megálló a monostoriaknak épülne. 
Ezután következnének a városköz-
pontot lefedő megállók a Mărăști 
térig, ahonnan a metróvonal egy ága 
letérne a Munka sugárút irányába, 
ahol kapcsolatot teremtene a vasút-
tal és a tervezett helyi érdekeltségű 
vasúttal (HÉV), míg egy másik ág a 
Györgyfalvi és Szopor negyedekkel 
kötné össze – a metróvonal végig a 
föld alatt haladna.

Akadály lehet a só? 
A tervek szerint a gigaberuházás meg-
valósíthatósági tanulmánya szeptem-
berre készül el, de a fúrásokat is be kell 
fejezni és a különböző engedélyeket 
beszerezni. Év végére, jövő év elejére 
tervezik a projekt indítását, a terve-
zés és kivitelezés kezdetét. A mun-
kálatokat azonban hátráltathatja, 
hogy márciusban sólelőhelyet ta-
láltak a nyomvonalon, a Mărăști 
negyedben, az IRA híd környékén, 
és szakemberek szerint a felfedezés 
akár öt évvel is kitolhatja az eddig 
is távolinak tűnő metró tervét. Az 
eredeti terve szerint a kolozsváriak 
2027-ben ülhetnének metróra, mely 
révén sokkal rövidebb idő alatt meg-
tehető lenne a jelenleg csak kínke-
servesen letudható Szászfenes–Ko-
lozsvár-táv. Ez most újabb öt évvel 
kitolódhat, mondják szakemberek, 
ugyanis még ha csak részben is, de 
módosítani kell a nyomvonalat. Az 
IRA híd környéke ráadásul fontos 
csomópontja a metró tervének.

Emil Boc polgármester akkor a 
ProTv-nek úgy nyilatkozott: van gyors 
megoldás a helyzet orvoslására. „Öt-
ven éve az ember feljutott a Holdra, 
aztán a Marsra, így metrót is tudunk 
építeni, még ha az sótömbbel is talál-
kozik” – mondta az elöljáró. Szakem-
berek szerint azonban a só veszélyez-
teti a metróvonal biztonságát, hiszen 
vízzel találkozva feloldódik, így egy 
sóban gazdag terület könnyen besüp-
pedhet, be is omolhat.
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Nem hiányzott.  A szoborrongálást a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, Antal Árpád polgármester és Ráduly István prefektus is elítélte




