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Nekünk, az utókornak minden 
tőlünk telhetőt meg kell ten-
nünk a béke megóvása érde-
kében – jelentette ki Németh 
Szilárd, a budapesti Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti ál-
lamtitkára Nagyszalontán, ahol 
tegnap átadták a helyi temető 
felújított hősi parcelláját.

 » KRÓNIKA

N émeth Szilárd szerint bárhol is 
helyezték a világban örök nyu-
galomra a magyar honvédség 

elesett katonáit, az utókor feladata a 
méltó emlékezés, a múlt tisztelete, a 
hősök emlékének megőrzése. A bu-
dapesti Honvédelmi Minisztérium 
parlamenti államtitkára Nagyszalon-
tán beszélt erről tegnap a helyi te-
mető felújított hősi parcellájának az 
átadásán. Széchenyi Istvánt idézve 
jelentette ki: „ha tudni akarod, hogy 
egy nemzet mennyire becsüli a múlt-
ját, nézd meg a temetőit.”

Amint a miniszterhelyettes feli-
dézte: Nagyszalontát a második bé-
csi döntés következtében, 1940-ben 
visszacsatolták Magyarországhoz. 
A második világháborúban számos 
nagyszalontai katona harcolt a ma-
gyar hadseregben, és közülük sokan 
soha nem tértek haza. A várost 1944 
őszén foglalták el a szovjet és a szov-

jetekhez csatlakozó román csapa-
tok, és a település jelentős károkat 
szenvedett az összecsapások során. 
A partiumi város temetőjének hősi 
parcellájában egyfelől annak a mint-
egy 74 magyar katonának állítottak 
emléket, akik a város védelmében 
folytatott csatában vesztették életü-
ket, másfelől pedig annak a 137 név 
szerint ismert nagyszalontai katoná-
nak, akik szülővárosuktól távol hal-
tak hősi halált.

„A hősi parcellák, sírkertek minden 
jelzésnél erőteljesebben hívják fel fi -
gyelmünket a béke fontosságára és 
törékenységére, valamint arra, hogy 
nekünk, az utókornak minden tőlünk 
telhetőt meg kell tennünk a béke 
megóvása érdekében” – jelentette ki 
az államtitkár. Kitért arra is, hogy a 
nagyszalontai hősi parcellában egye-
lőre állagmegóvó munkákat végeztek 
a budapesti Honvédelmi Minisztéri-
um támogatásával, amelyekhez nem 
volt szükség a két ország hadisírgon-
dozó szerveinek a megegyezésére. A 
magyar félnek azonban szándékában 
áll további felújítási munkálatokat 
végezni a parcellában, melyek kiter-
jednének az emlékmű és a párnakö-
vek cseréjére vagy restaurációjára. 
Ehhez kérni fogják a romániai Hősök 
Emléke Országos Hivataltól (ONCE) a 
szükséges engedélyeket.

Török László, Nagyszalonta polgár-
mestere az esemény után az MTI-nek 
elmondta: több mint húsz évvel ez-

előtt az RMDSZ helyi szervezete kez-
deményezte, hogy a parcellát, mely-
ben eredetileg a város környékén 
elesett katonákat temették el, alakít-
sák emlékkertté, mely a világháború 
ismert nagyszalontai áldozatainak 
is emléket állít. Néhány éve a Törté-
nelmi Magyar Vitézi Rend obeliszket 
emelt a parcellában. A mostani állag-
megőrző munkákat a Honvédelmi Mi-
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A béke fontossága és törékenysége

Főhajtás. Németh Szilárd a hősök előtt tiszteleg a nagyszalontai temetőben

Kellett ez? A játékbarlangok is alaposan elütnek a Víkendtelep régi arculatától
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nisztérium másfél millió forintos tá-
mogatásával végezték el. „A magyar 
életérzéshez hozzátartozik a becsü-
let, a tisztesség és a hősiesség. Ezek 
az emberek példaképek számunk-
ra, hiszen azt az életérzést idézik, 
amelyet mi magyarok a nemzetté 
válásunk során mindig is vallottunk 
és vállaltunk” – nyilatkozta az MTI-
nek Török László polgármester.

 » A nagy-
szalontai hősi 
parcellában egye-
lőre állagmegóvó 
munkákat végez-
tek a budapesti 
Honvédelmi 
Minisztérium 
támogatásával.

 » Soós Zoltán 
polgármester 
az általános 
rendezési tervtől 
reméli a ma-
rosvásárhelyi 
szabadidőköz-
pontban folyó 
építkezések kor-
dában tartását.

 » SZUCHER ERVIN

Engedély nélkül vagy az engedély-
ben foglaltak semmibevételével 

épült számos ingatlant kellene vissza-
bontani a marosvásárhelyi Víkendte-
lepen – állítja Soós Zoltán polgármes-
ter, aki az általános rendezési tervtől 
reméli a szabadidőközpontban folyó 
építkezések kordában tartását. So-
kaknak nem tetsző, tájidegen, söté-
tített üvegfalú, gyermekeknek szánt 
játékbarlangok megjelenése kapcsán 
kérdeztük Marosvásárhely polgár-
mesterét, miért volt szükség azok fel-
állítására a város két közkedvelt sza-
badidőközpontjában, a somostetői 
erdőbe és a Víkendtelepre. Az épüle-
tek nem csupán a külsejük révén bot-
ránkoztatnak meg sokakat: a bennük 
folyó gyermektevékenységeknek is 
aligha van némi közük a természet-
hez és a testmozgáshoz.

A múlt öröksége
Első reakciójában Soós Zoltán az elő-
ző városvezetést támadta: „A Víkend-
telepen a Claudiu Maior (Dorin Florea 
volt polgármester személyes tanács-
adója – szerk .megj.) háza a legtájide-
genebb, azt is meg lehet írni. Azonkí-
vül rengeteg illegális építmény van, 
amit Maiorék felhúztak, furcsállom, 
hogy eddig senkinek nem tűnt fel!” A 
Dorin Florea húszéves regnálása után 
megválasztott új elöljáró több olyan 
nagyobb ingatlant felsorolt, amelyet 
vagy építkezési engedély nélkül emel-
tek szinte egyik napról a másikra, 

vagy a jóváhagyásban rögzített felté-
telek semmibevételével. Egyik ezek 
közül éppen a polgármesteri hivatal 
vendégháza, pontosabban annak 
toldaléka. Két évvel ezelőtt ugyan-
is az épületet egy fából ácsolt fedett 
terasszal bővített ki egy vállalkozó. 
Nem messze tőle áll az egykori Apolló 
klub, amelyet tulajdonosa néhány év-
vel ezelőtt egy emelettel toldott meg. 
Soós Zoltán elmondta, mindkét épü-
let esetében a városháza ragaszkodik 
a visszabontáshoz. Ugyanígy a több 
helyen fellelhető fényes, krómozott 
korlátok eltávolítását, és fával való 
helyettesítését is kérni fogják.

„Leírhatatlan” fejetlenség
Az új elöljáró leírhatatlannak ne-
vezte azt a megörökölt fejetlenséget, 

amely a Víkendtelep „fejlesztésében” 
észlelhető. Szerinte már az 1980-as 
években, a vállalati nyaralók építé-
sével elkezdődött a telep architektu-
rális arculatának megbontása, ami 
1990 után még inkább fokozódott. A 
beruházások során egyre kevésbé al-
kalmazkodtak a szabályban rögzített 
klasszikus víkendházmodellhez. „A 
földterület hiába a városé, az ingatla-
nok magánkézben vannak, nem egy-
szerű azok lebontása. Legfeljebb arra 
kérhetjük a tulajdonosokat, hogy ala-
kítsák át az eredetileg megszabott stí-
lusra” – vélekedett Soós, aki tudatá-
ban van annak, rendkívül nehéz lesz 
a tulajdonosokat rávenni, hogy saját 
költségükön alakítsanak át egy olyan 
épületet, amellyel szemben az elő-
ző városvezetés semmiféle kifogást 

nem emelt. A polgármester továbbá 
elmondta, hogy az önkormányzat 
mindkét szabadidőközpont általános 
építészeti tervének (PUG) elkészíté-
sére jóváhagyott egy bizonyos anyagi 
keretet. „Ez a terv jövőtől majd helyére 
teszi a dolgokat, azt, hogy mit hova és 
hogyan lehet majd építeni” – szögez-
te le. A gyerekeknek szánt somoste-
tői és víkendtelepi játékbarlangokat 
illetően Soós Zoltán elmondta, hogy 
azok betonlábakra, kísérleti jelleggel 
kihelyezett ideiglenes építmények-
nek számítanak, ráadásul rendkívül 
népszerűek, mert a néhány elektro-
nikai játék mellett „ott kosárlabdázni 
meg focizni lehet”. Valójában másfél 
méterről egy alacsony kosárra lehet 
dobni, illetve egy rögzített focilabdá-
ba lehet belerúgni.

Bontások szükségeltetnek a marosvásárhelyi Víkendtelepen

Autók, motorok a napozófelületen

Soós Zoltán lapunktól szerzett tudomást arról, hogy a hét-
végi motorostalálkozó idegenből érkezett számos résztve-
vője autóval vagy motorbiciklivel ráhajtott a Víkendtelep 
napozórészére. Sokan azon a pázsitos részen parkolták 
le járgányaikat, ahová más esetben még kerékpárral sem 
szabad behajtani. Mátyási Levente, a Víkendtelep admi-
nisztrátora elmondta, őket is meghökkentette a látvány, 
és az a mód, ahogy a szervezők áthágtak a szerződésben 
rögzített bizonyos szabályokat. Ugyanakkor hozzátette, 
hogy a rendezvény befejezte után egy konténernyi szeme-
tet gyűjtöttek össze a résztvevők után. Az elmúlt években 
a szeptember eleji motorostalálkozót hagyományos 
módon a Maros partján szervezték. „Mindez tanulság a 
jövőre nézve” – vonta le a következtetést Mátyási.




