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Telekvita a fejlesztés útjában?
Húsz hektáros terület tulajdonjoga még nincs tisztázva

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen a nagy 
kórház és a marosszent-
györgyi temető között, a 

kórház körül egy húsz hektáros, 
többnyire üres terület van, amely 
nincs telekkönyvezve. 2012-ben az 
akkori kormány a megyei tanács-
nak adta a területet, de ezt a döntést 

megtámadta a város, azt állít-
va, hogy a telek mindig a vá-
ros adminisztrálásában volt. 
A bíróság kimondta, hogy a 
kormányhatározat, amellyel 
a megyei tanácsnak adták 
a telket, nem volt törvényes, 

de nem hozott döntést a terület 
tulajdonjogát illetően. 2019-ben a 
megyei tanácsosok elfogadtak egy 
határozatot, amelyben kimondták, 
hogy a döntések és a korábbi iratok 
szerint a városhoz 75 299 négyzet-
méter terület tartozik, míg 117 753 
négyzetméternyi terület a megye 
tulajdonában van. Ezt azonban nem 
fogadta el a vásárhelyi tanács, így 
a telekvita tisztázása nem zárult le, 
a telekkönyvezés sem történt meg. 

A tavalyi helyhatósági választások 
után Soós Zoltán marosvásárhelyi 
polgármester és Péter Ferenc, a me-
gyei tanács elnöke is beszélt arról, 
hogy tisztázni fogják az eddigi, a két 
közintézmény vezetősége szintjén 
fennálló konfl iktusokat, és tiszta 
vizet öntenek a pohárba a kórház kö-
rüli telekvita kapcsán is.

A liberálisok farkast 
kiáltanak?

A Nemzeti Liberális Párt marosvásár-
helyi elnöke, dr. Horațiu Suciu, aki 
egyben a Marosvásárhelyi Szív-ér-
rendszeri és Transzplantációs Intézet 
vezetője, azon aggodalmának adott 
hangot, hogy Marosvásárhely fontos 
egészségügyi beruházásokat veszít-
het el, mivel nincs tisztázva, hogy 
kié a kórház körüli épület. Suciu azt 
állítja, hogy mivel a terület nincs te-
lekkönyvezve, ez akadályokat gördít 
az égési sérülteket ellátó központ 
megépítése elé, de nem csak, hiszen 

a transzplantációs intézetnek is van 
egy bővítési terve, és ezt sem lehet 
megvalósítani, ha nincs tisztázva, 
hogy ki a telek tulajdonosa. 

Politikai vita?

Soós Zoltán marosvásárhelyi pol-
gármester a Székelyhonnak ki-
emelte: „A polgármesteri hivatal 
részéről nem óhajtunk részt venni 
politikai pártok belső viaskodásá-
ban vagy a tisztújításához köthető 
kampányában, ezek a kijelentések 
nem segítenek az ügy előremenete-
lében. Mind a jogászok, mind pedig 

a közterületekért felelős alpolgár-
mesterrel együtt továbbra is keres-
sük a megoldást, viszont még az 
üggyel kapcsolatos bírósági eljárás-
ban sem született végleges döntés. 
Olyan megoldást fogunk találni, 
ami megfelel mind a megye, mind a 
város érdekeinek.” A Maros Megyei 
Tanács alelnöke, Kovács Levente a 
Székelyhonnak elmondta, a kórház 
mögötti területre vonatkozó jogvita 
a megye és a városi önkormányzat 
között annak tulajdonítható, hogy 
a bírósági döntés nem egyértelmű, 
nem rendezi a jogviszony kérdé-
sét, nem mondja ki, hogy kinek a 

tulajdona a telek. A megyei tanács 
2019-ben javaslatot tett arra, miként 
kellene rendezni a telekvitát, de a 
városi önkormányzat képviselőivel 
tartott több tárgyalását követően 
sem sikerült velük megállapodásra 
jutni. Ugyanis nekik is el kellene fo-
gadniuk a szóban forgó határozatot.  
Kovács Levente kihangsúlyozta, 
hogy elsősorban a közhivatalno-
koknak, a hivatal szakembereinek 
vannak jogi aggályaik a határozat-
tal kapcsolatban, szeritünk ez nem 
elfogadható. De folytatják a tárgya-
lásokat, és remélik, hogy sikerül 
megoldást találni. 

Húsz hektáros terület tulajdonjogát kell 
tisztázni a kórház környékén
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A N T A L  E R I K A

A ndrás Lóránt, a Hargita Me-
gyei Tanács mélyszegénység-

gel foglalkozó munkacsoportjának 
koordinátora elmondta, egyelőre a 
mélyszegénységi térkép elkészítésén 
dolgoznak, illetve az elindított kon-
zultációt szeretnék véglegesíteni, 
amely a térségben élő romák helyze-
tét méri fel, hogy jövő év elejére el-
készíthessék a fejlesztési stratégiát, 
amelynek részét képezi a kulturális 
egyesületek tevékenysége is.

Nincs ember, nincs pénz

Hargita megyében, akárcsak Maros 
megyében, több roma egyesület mű-

ködik, leginkább a néptánc a fő tevé-
kenységük, ám az általunk megkér-
dezettek nem hallottak a pályázati 
lehetőségről, illetve nem tartják ma-
gukat felkészülve egy nagyobb pá-
lyázat elkészítéséhez. Koreck Mária, 
a mélyszegénységben élő családokat 
támogató Divers Egyesület elnöke a 
Székelyhon érdeklődésére elmondta, 
az általa vezetett szervezet a szociális 
kérdések enyhítésére összpontosít. 
Meglátása szerint a romaegyesületek 
kevésbé vannak felkészülve egy-egy 
nagyobb projekt elkészítésére, nincs 
kellően felkészült személy, aki ezt 
megtehetné, illetve anyagi kereteik 
is szűkösek ahhoz, hogy erre pénzt 
áldozzanak. Hasonlóképpen véle-
kedett Rudy Moca marosvásárhelyi 
roma nemzetiségű színész is, aki sze-
rint az önkormányzatoktól vagy kül-

földi alapítványoktól kapott kisebb 
támogatásokkal gazdálkodtak az 
egyesületek, majd az anyagi források 
megszűnésével tevékenységüket is 
csökkentették, nem mentek rendez-
vényekre, nem szerveztek előadáso-
kat, nem jelentkeztek fesztiválokra, 
találkozókra.

Az önazonosság erősítése 
és az együttélés

Babó György, a gernyeszegi roma 
néptánccsoport vezetője érdeklődé-

sünkre elmondta, nem is hallott er-
ről a lehetőségről, de egyelőre egy 
partnerszervezettel közösen szeret-
nének előrelépni, illetve turisztikai 
vonalon készítenek terveket a jövő 
évre. „Régebb még pályáztunk, 
de mostanában már nem, nem is 
próbálkoztunk” – magyarázta. A 
Hargita megyei Gi Rromano Kultu-
rális Egyesület önkéntese, Isztojka 
Máté a Székelyhonnak elmondta, 
tánckört szerveznek rendszeresen, 
fiatalokat tanítanak, nyári táborok-
ba viszik a roma gyerekeket, ahol 

alkalmuk van jobban megismerni 
hagyományaikat, népszokásaikat, 
illetve a nemzeti identitástudat 
erősítése mellett a más nemzeti-
ségűekkel való együttélést is gya-
korolják.

Székelyföldről kevesebben 
pályáznak

A román kormány etnikumközi 
kapcsolatok hivatalának államtit-
kára, Laczikó Enikő a Szé-
kelyhon érdeklődésére 
jelezte, évente számos pro-
jektet támogatnak, bár a 
világjárvány itt is éreztette 
hatását, és az előző évek-
hez képest jóval keveseb-
ben pályáztak tavaly és 
idén. Székelyföldről nem 
sokan, de azért remény-
kednek, hogy egyre többen 
élnek a lehetőséggel, amit évente 
hirdet meg a hivatal.

A roma kultúra népszerűsítését támogatják – élni kell a lehetőséggel
• A roma kultúra népszerűsítését, megismertetését, 
elfogadtatását szolgálja a kulturális minisztérium által 
meghirdetett kétmillió eurós pályázat, amelyre szep-
tember 20-áig pályázhatnak projektjeikkel az érde-
keltek. A támogatások értéke egy-egy egyesület vagy 
intézmény számára 50 és 200 ezer euró között lehet.

A mélyszegénységben élők szociális gondjaira 
összpontosítanak Marosvásárhelyen
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• Nagy léptékű egészségügyi beruházások hiúsulhat-
nak meg Marosvásárhelyen, mert a város és a megye 
vezetősége nem tudott megegyezni, hogy kinek mek-
kora része van a nagy kórház körüli üresen álló telek-
ből – állítják a Maros megyei liberálisok. A megyei 
tanács és a város részéről is azt remélik, hogy megta-
lálják a megoldást.




