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MA DÖNTHET MAROSVÁSÁRHELY ÖNKORMÁNYZATA A MAGYARORSZÁGI EMLÉKMŰ ELFOGADÁSÁRÓL

Hunyadi-szobor adományként
A magyar–román békés együtt-
élés megerősítése érdekében 
Hunyadi János-szobrot kíván 
ajándékozni Marosvásárhely-
nek a magyarországi Professzo-
rok Batthyány Köre. Az emlék-
mű elfogadásáról csütörtökön 
döntenek a helyi tanácsosok.

» SIMON VIRÁG

A Professzorok Batthyány 
Köre magyarországi egye-
sület egy Hunyadi Jánost 

ábrázoló bronzszobrot szeretne 
adományozni Marosvásárhelynek, 
a kezdeményezésről határozatter-
vezet olvasható a városháza hon-
lapján. Az adomány része lenne a 
talapzat is, amelyre majd el lehet 
helyezni az alkotást. A Sótonyi 
Péter által vezetett adományozó 
szervezet azt kéri, hogy a város-
vezetés egyeztessen Bocskay Vin-
ce szovátai szobrászművésszel az 
emlékmű felállításának helyszí-
néről. A tervezet szerint a Profesz-
szorok Batthyány Köre úgy látja, 
hogy a magyar és a román közös-
ség is nagyra értékeli Hunyadi 
Jánost – akinek nevéhez fűződik 
a déli harangszó hagyománya is 
–, ezért megérdemli, hogy Ma-
rosvásárhelyen is szobra legyen. 
Mint írják, „a szobor hozzájárul-
hat ahhoz, hogy a helyi közösség 
is jobban megismerje és megértse 
Hunyadit és családját, és javíthat 
a magyar–román kapcsolatokon 
is.” A határozattervezet értelmé-
ben a tanácsosok felhatalmazzák 
Soós Zoltán polgármestert, hogy 
fogadják el a Hunyadi-szobrot és 
annak talapzatát, és kösse meg az 
adományozásról szóló szerződést. 
A döntés a csütörtöki soros tanács-
ülésen születhet meg.

A Professzorok Batthyány Köre 
– amelynek egyik küldetése a 
konzervatív polgári értékek iránt 
elkötelezett egyetemi tanárok 
együttműködésének megkönnyíté-
se – 2019-ben szintén egy Hunya-
di-szobrot adományozott a Belgrád 
melletti Zimonynak a nándorfehér-
vári csata emlékére. Ám az ottani 
Hunyadi-szobor megosztotta a 
közvéleményt: egyesek szerint in-
kább képregényhőshöz hasonlít, 
mint a törökverő hőshöz. Hunyadi 

János Kolozsváron született 1407-
ben, és Zimonyban hunyt el 1456. 
augusztus 11-én. Magyarország 
kormányzója volt 1446 és 1453 
között. Az ország egyik leggazda-
gabb földesura, kiemelkedő had-
vezér, több déli vármegye vezető-
je, erdélyi vajda. Hunyadi Mátyás 
és László édesapja. Az Oszmán 

Birodalommal szembeni küzdel-
mei, elsősorban a nándorfehér-
vári diadal révén már kortársai-
tól kivívta magának a törökverő 
melléknevet, annak ellenére, 
hogy az általa vezetett másik 
két jelentős csata, a várnai és a 
rigómezei súlyos vereséggel vég-
ződött.

» Mint írják, „a 
szobor hozzá-
járulhat ahhoz, 
hogy a helyi kö-
zösség is jobban 
megismerje és 
megértse Hunya-
dit és családját.
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» RÖVIDEN

Egyre több nagyvad 
válik baleset áldozatává
Halálra gázoltak egy medvét 
Kovászna megyében, Szépmező 
közelében – közölte a megyei 
környezetőrség. Az intézmény 
Facebook-oldalán közölte, hogy 
tegnap az 112 segélyhívószámon 
riasztották őket, miszerint egy 
elgázolt medvét találtak a 13E 
országúton, Szépmező közelében. 
A helyszínre érkező állatorvos és 
az illetékes intézmények képviselői 
megállapították, hogy a nagyvadat 
egy autó gázolta el, belehalt sérü-
léseibe. Tetemét elhamvasztják, 
rendelkezett a környezetvédelmi 
őrség. A hasonló balesetek egyre 
gyakoribbak Kovászna megyé-
ben. Múlt héten a sepsibükszádi 
vasútállomás közelében gázolt el 
egy medvét a vonat, míg júniusban 
ugyanezen a településen az Olt 
medrében találták meg egy nagy-
vad tetemét. A vizsgálat során kide-
rült, hogy ezt az állatot is vonat 
ütötte el. Júliusban Gidófalvánál 
gázolt el egy medvét egy autós, a 
nagyvadat súlyos sérülései miatt el 
kellett altatni. De a bodoki vasútál-
lomás, Csernáton, illetve Makfalva 
közeléből is több olyan balesetet 
jelentettek az elmúlt időszakban, 
ahol medve volt az áldozat.

Megújul Kolozsvár
víz- és csatornahálózata  
Meghirdették a közbeszerzési eljá-
rást Kolozsvár víz- és csatornahá-
lózatának a felújítására. A Szamos 
Vízügyi Igazgatóság és a Kolozs 
Megyei Tanács közös projektjének 
értéke közel százmillió lej. Alin 
Tișe megyei tanácselnök szerint a 
beruházás célja, hogy Kolozsvár 
lakossága európai uniós standardok 
szerinti vízszolgáltatásban részesül-
jön. Az uniós fi nanszírozású projekt 
két részre oszlik, a vízhálózat és 
a csatornahálózat felújítására. Az 
ivóvízellátást szolgáló vezetékeket 
mintegy 20 ezer négyzetméteren 
cserélnék ki a kincses városban, a 
jelenlegi elavult csöveket olyan, 
acélhoz hasonló anyagból készült 
vezetékekkel helyettesítik, melyek 
élettartama mintegy száz év. A veze-
tékeken kívül a felújítás a vízhálózat 
összes elemére kiterjed, de a csator-
nahálózatot is érinti. A fővezetéke-
ket 3500 méteren cserélnék ki, míg 
az elavult vízgyűjtő csatornákat 21 
500 méteren helyettesítik újakkal. A 
munkálatok része a feltúrt úthálózat 
helyreállítása is. A beruházás értéke 
99 437 007 lej, a támogatást a nagy-
beruházásokra vonatkozó operatív 
program keretében biztosítják.

Már idén új autóbuszok érkezhetnek a Maros-parti megyeszékhelyre

Szinte biztos, hogy december első felében új dízel autóbuszok érkeznek Marosvásárhelyre 
– tudtuk meg Portik Vilmos alpolgármestertől. A helyi költségvetésből 41 dízel meghajtású 
autóbuszt vásárolnak, ezeket egy török cég gyártja. Ebből 20 december közepéig meg fog 
érkezni. Közben Cseke Attila fejlesztési miniszter kedden közösségi oldalán jelentette be, 
hogy 15 új elektromos és környezetbarát autóbuszt vásárolhat Marosvásárhely a minisztérium 
támogatásával. A megyeszékhely tömegközlekedéséért felelős Portik Vilmos alpolgármester 
ennek kapcsán kérdésünkre elmondta, a szaktárca 2019-ben indította el a közbeszerzést, de 
a két jelentkező török cég közül az egyik megóvta annak eredményét. A napokban járt le az 
óvás kivizsgálása, és kihirdették a nyertest, így 15 teljesen elektromos, kis méretű, legtöbb 50 
személy szállítására alkalmas buszt kap a város, várhatóan 2022 végéig érkeznek meg. Ma-
rosvásárhelynek van egy másik, elektromos buszok beszerzését célzó projektje is, amelyben a 
versenytárgyalás lezárult. A Solaris cég fogja legyártani a 32 elektromos járművet, amelyből 12 
legkésőbb jövő nyárig megérkezik. Addig át kell alakítani a helyi közlekedési vállalat udvarát, 
többek között töltőállomásokat kell beszerelni. Itt elég sok bürokratikus akadályba ütközik 
a városvezetés. Marosvásárhelynek van egy hibrid autóbuszok beszerzésére irányuló uniós 
pályázata is, ez esetben zajlik a közbeszerzési eljárás. Jelenleg Marosvásárhelyen 86 autóbusz 
áll a városi tömegközlekedés szolgálatában, de ezekből napi szinten 10–12 javításra szorul.

Ideje váltani. A városban jelenleg futó járművek nagyon sűrűn meghibásodnak




