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2015-ben „elkoboztuk” a várost, hogy új arculattal adjuk vissza a 

marosvásárhelyieknek… 

 

                                                                * 

 

A 2015-ös évet teljes erőbedobással kezdtük: a fagyás – olvadás jelenség 

hatásaitól kényszerítve, amely az aszfaltrétegben gödrök megjelenéséhez 

vezetett, már január közepén „kivonultunk az utcára”, első szakaszban egy 

1500 négyzetméteres felület kátyúzására, a munkálatok értéke eléri a 

120.000 lejt, amelyet a helyi költségvetésből utaltak ki.   

Ugyanabból a forrásból utaltak ki több mint 180.000 de lejt,  az Egyesülés 

negyedbeli Zöld utca vízhálózatának kibővítésére, a munkálatokat az 

övezetben lakók kérésére végeztük el.    

 

Ezzel párhuzamosan, a jóváhagyott programnak megfelelően, elkezdtük a 

fakivágási és koronaalakítási munkálatokat a Meggyesfalvi, Budai Nagy 

Antal, Tudor, Somostető, Kövesdomb negyedekben, valamint a Rozmaring, 

a Rügy és a Petru Dobra utcákban, a munkálatokat fokozatosan kiterjesszük 

a többi negyedekre is.   

Miután 2014-ben több mint 36, az utcai infrastruktúra felújítási és 

korszerűsítési programjaiba foglalt célkitűzést véglegesítettünk, a 

munkálatok 2015-ben is folytatódtak, az „Utcai hálózat korszerűsítési 

munkálatai Marosvásárhely megyei jogú város szintjén – III. szakasz” 

projekt keretén belül, amelyet európai alapokból támogattak, és magába 

foglalja az úttest, járdák, vízhálózat, közvilágítás  korszerűsítési munkálatait, 

valamint az optikai szálak bevezetését a telekommunikáció területén, a 

következő utcákban:  Jeddi, Merészség, Glória, Tulipán, Ştefan cel Mare, 

Bolyai, Mihail Kogălniceanu, Petőfi Sándor, Mihai Viteazu, Gheorghe 

Marinescu, 1918. December 1. út, Eminescu Park, 7800 méter 

összhosszúságon. A Merészség utcában már február közepén nekiláttunk a 

munkálatoknak.  

Felújítási-, kátyúzási-, és aszfaltszőnyeg – lefektetési tevékenységet 

folytattunk a Segesvári úton, a Bodoni, Béga, Moreşti és Ady Endre 

utcákban. A Nicolae Bălcescu (Nicolae Bălcescu utca és Szamos utca 



találkozásánál levő útkereszteződés) negyedben megközelítően 400 

négyzetméteres felületen dolgoztunk, a munkálatok értéke eléri a 32.000 de 

lejt. Ezután a Maros-híd alatti övezetre (a Kárpátok Sétány irányából a volt 

kaszárnya irányába) összpontosítottunk, figyelembe véve, hogy ez azon 

zónáknak egyike, ahol a Marosvásárhelyi Napokat szervezik, és megfelelő 

bekötőutakra van szükség. 700 négyzetméteren aszfaltszőnyeget fektettek le, 

a befektetés értéke eléri a 40.000 lejt.  

Egy fontos felújítási munkatelepet nyitottunk tavasszal a Tolsztoj és a Bükk 

utcákban, a Maros Sport- és Szabadidőközpont szomszédságában, a  

díszkőburkolatot 1700 négyzetméteren aszfaltszőnyeggel helyettesítettük, a 

járdákat járdalapokkal raktuk ki, 800 négyzetméteres felületen, a befektetés 

értéke 500.000 lej, amely a helyi költségvetésből származik.   

Egy  a város számára nagyon fontos munkálat, az intenzív forgalom 

tekintetében, a Dózsa György utca rehabilitálása volt, ahol 1511 méteren 

járdafelújítást végeztek, a 4 közlekedési sávon pedig aszfaltburkolatot 

öntöttek, 5300 négyzetméteren, a befektetés értéke eléri az 520.000 lejt, az 

összeg a helyi költségvetésből származik.  

Hasonló munkálatokra került sor a Madách Imre (240.000 de lejes 

befektetés) és a  Levendula (90.000 lej értékű befektetés) utcákban.  

 

A 7-es számú Tulajdonosi társulás kérésére ökológiai parkolót hoztak létre, 

és leaszfaltozták a Gh. Marinescu utca övezetében található gyalogos 

ösvényeket, a munkálatok értéke 190.000 de lej, a pénzösszeget a helyi 

költségvetésből utalták ki. (június 10.). 

2015-ben folytatódott a tömbházak hőszigetelése, az önkormányzattal kötött 

európai alapú támogatási szerződések határidején belül. A szerződés 

futamideje alatt, leellenőriztük a munkálatok stádiumát a Kövesdombon, a 

Csukás, Koós Ferenc, Budai Nagy Antal és Mimóza stb. utcákban lévő 

tömbházak esetében, hogy meggyőződjünk, hogy a munkálatokkal 

megfelelőképpen haladnak, és hogy a lakosok a tél közeledtével nem fognak 

problémákkal szembesülni. A tulajdonosi társulások képviselőivel folytatott 

tárgyalások keretén belül, valamint egyes tv-műsorokban is 

kihangsúlyoztam, hogy az ingatlanok hőszigetelésével elsősorban a 

tömbházak energetikai hatékonyságának növelését, a belső komfort 

növelését, az energetikai költségek csökkentését, a fűtés- és melegvíz 

előállítással járó költségek csökkentését és környezetre gyakorolt hatását 

szeretnénk elérni, a hő előállítására használt hagyományos fűtőanyagok 

felhasználásának lecsökkentésén keresztül.  

 



A forgalom gördülékenyebbé tétele érdekében, Marosvásárhely egyik 

legrégibb és legforgalmasabb övezetében körforgalmat alakítottak ki, az 

Enescu, Cuza Vodă és Szabadság utcák találkozásánál,  melynek 

következtében a forgalom gyorsabbá és biztonságosabbá vált, a közúti 

balesetek száma pedig visszaesett.   

A munkálatok a nyár ideje alatt is folytatódtak: júliusban a Bükk utcában, 

971 négyzetméteren aszfaltoztak,  helyreállították az út infrastruktúráját, a 

gyalogos ösvényeket kockakövekkel rakták ki,  az  Orgona utcát pedig 783 

négyzetméteren kikövezték. A 460.000 lejt felölelő költségeket a helyi 

költségvetésből biztosították.   

Célegyenesbe értek a Székely Vértanúk utca övezetének munkálatai is, ahol 

15 új parkolóhelyet alakítottak ki, felújították az úttestet és a járdákat, a 

helyi költségvetésből kiutalt összeg eléri az 180.000 lejt, a Pandúrok 

Sétányon és a Vörös Parkban járdákat javítottak, gumiból készült 

védőfelületet szereltek fel, megjavították a játéktárgyakat, kihelyeztek 3 új 

konténert, a park teljes felújítása 120.000 lejbe került.   

Ugyancsak a Pandúrok sétányon rehabilitálták a Legelő utcával és a Rügy 

utcával kapcsolatot teremtő övezetet,  feljárót alakítottak ki a 

mozgássérültek számára, egy 130.000 lejes befektetésről van szó, ami a 

helyi költségvetésből származik. Egy másik 157.000 lejes befektetés keretén 

belül, leaszfaltozták a tömbházak közötti ösvényeket a Kárpátok Sétányán, 

pontosabban a Kis Sétányon, ahol az ökológiai parkolók mellett, 2.670 

négyzetméteren  leaszfaltozták a tömbházak közötti felületet is.  

 

A Nicolae Bălcescu utca (50. szám) lakóival szemben is beváltottuk 

ígéreteinket, akiknek megígértük, hogy 800 négyzetméteren helyreállítjuk a 

járdákat, a munkálatok 26.000 lejbe kerültek.  Elbeszélgettem az utca 

lakóival, akiknek arcáról elégedettséget és örömöt olvashattam le.  

Az Erdély utca (50-58. szám) lakói is helyreállított és felújított sétányoknak 

örülhettek, a leaszfaltozott felület 2230 négyzetmétert ölel fel, a helyi 

költségvetésből kiutalt összeg értéke pedig eléri a 151.000 lejt.   

Augusztusban egy régebbi ígéretünknek tettünk eleget, amikor a Zsidó 

Vértanúk utcában (a Pandúrok sétánnyal való találkozásnál) egy 460 

négyzetméteres felületet aszfaltoztunk le, a helyi költségvetésből származó 

összeg elérte a 39.000 lejt. 

Augusztus közepén arról tájékoztattam a marosvásárhelyieket, hogy 

elkezdtük az Integrált Városfejlesztési Tervbe (PIDU III) foglalt 13 

létesítmény rehabilitálását, erre a célra uniós alapokat használtunk fel, 

melyeknek értéke több mint 13 millió euró. Szeptember elején a Mihai 

Viteazul, Ştefan cel Mare és Mihail Kogălniceanu utcákban zajló 



munkálatok ellenőrzése alkalmával,  felfigyeltünk a gazdasági egységek 

csapatainak professzionalizmusára, akik a projektbe foglalt utcákban 

végeztek munkálatokat, valamint a Polgármesteri Hivatal munkacsoportjaira  

is, akiknek ezúton még egyszer szeretnék köszönetet mondani, az érintett 

övezetek lakóinak pedig meg szeretném köszönni a rekord időn belül 

befejezett munkálatok ideje alatt tanúsított türelmét és megértését. Szinte 

nonstop dolgoztunk, és egyes kötekedők dacára, a tanév kezdetéig sikerült 

eleget tennünk ígéreteinknek, mindazok pedig, akik gépkocsival szerettek 

volna eljutni az illető övezetekben levő tanintézményekhez, minden 

probléma nélkül megtehették ezt.   

 

 

Ezekkel párhuzamosan folytatódtak a helyi költségvetésből finanszírozott 

munkálatok: az Erdélyi utca 14-18. szám alatt, a Bărăganului utca 35-55. 

szám alatt és a szomszédos övezetekben, a Nicolae Bălcescu utca 50. szám 

alatt, befejeztük a Székely Vértanúk utcai parkolót, valamint a Székely 

Vértanúk és Constantin Romanu Vivu utcákban lévő garázsokhoz vezető 

sétányokat – a befektetés értéke 235.000 lej. Ugyancsak ebben az övezetben 

elvégeztük a bekötőlépcsők felújítási munkálatait, a Corvin Mátyás térből 50 

négyzetmétert újjáalakítottunk, valamint rehabilitáltuk a Negoiului és 

Merészség utcákat összekötő korláttal ellátott lépcsőket.  

A Haladás utca 3-5. szám alatt lakók kérésére, a Citadin Prest KT.-vel 

közösen helyreállítottunk, lebetonoztunk és leaszfaltoztunk egy 

megközelítően 140 négyzetméteres felületet, amely besüppedt a konténerek 

övezetében. A befektetés értéke 9.000 lej.   

A Călăraşilor, Sinaia és Corvin Mátyás utcák találkozásánál ideiglenes 

körforgalmat alakítottunk ki, mivel egy főként csúcsforgalomban problémás 

övezetről van szó.  

Tehát az ősz gazdag volt munkálatokban, mint mindig, most is a lakosok 

türelmére és megértésére alapoztunk, akik részéről több száz olyan igénylést 

kaptunk, amelyek nem maradtak megválaszolatlanul. Valójában a 

marosvásárhelyieknek ebben az időszakban sok kellemetlenséget okozott a 

városban akadozó közúti forgalom. A mass médián keresztül is párbeszédet 

folytattunk a lakosokkal, tisztázva a munkálatokkal kapcsolatos 

aspektusokat, nyíltan és őszintén válaszolva kérdéseikre, még a 

legkellemetlenebbekre is, eloszlatva az egyes szkeptikusok által táplált 

bizalmatlanságot és gyanakvást.   

A PIDU III-ba foglalt összes övezetben, a felújítási munkálatok mellett, 

kicseréltük a víz- és csatornahálózatot, esővíz-elvezető  csatornarendszert 



alakítottunk ki (eddig nem létezett ilyen),  az optikai szálakat és az 

elektromos vezetékeket pedig a földbe helyeztük.  

Mivel az időjárás kedvezett a munkálatoknak, útjavításokat végeztünk a 

Tulipán, Mihai Viteazul, Petőfi téren, Gheorghe Marinescu, Glória, Jeddi 

utcákban, időt szorítottunk más negyedbeli munkálatok kivitelezésére is 

(Kapa és Ballada utcák), míg a Jeddi út burkolatának felmarásából származó 

anyagok újrahasznosításából sikerült rehabilitálnunk a Hagi Stoian és Fa 

utcákat.  

 

Az év végéig munkálatokra került sor a Bolyai utcában, ahol kicseréltük a 

víz- és csatornahálózatot, szegélyköveket és kockaköveket raktunk le, 

járdajavítást végeztünk a Glória, Merészség utcákban, valamint az 1918 

December 1 Sétányon,  ezeket követően pedig közúti jelzésekkel láttuk el a 

felújított utcákat (Jeddi, Ştefan cel Mare, Kogălniceanu, Bolyai, Bernády tér, 

Mihai Viteazu). 

 

Meg szeretném említeni, hogy valahányszor az építőtelepek színhelyén 

jártam, örömmel tapasztaltam, hogy a jelenlévő adminisztrátorok és lakosok 

mindig elégedettek voltak  a munkálatok minőségével,  véleményeik és  

javaslataik pedig mindig segítségünkre voltak a vállalt projektek 

kivitelezésében.  

 

 

Örömben és bánatban a marosvásárhelyiek mellett! 

 

A Szociális Központ (Éjszakai Menhely) a fagyos napokon több mint 150 

hajléktalannak nyújtott menedéket, akiknek minimális komfortfeltételeket, 

meleg vizet, meleget, szociális segítséget és tanácsadást biztosítottak. 

Akárcsak az előző években, egyetlen egy hajléktalan sem maradt menedék 

nélkül a tél idejére, ha a Központhoz fordult segítségért.  

A nyugdíjasok méltányolták azt a tényt, hogy azonnal válaszoltunk a 

Polgármesteri Hivatal címére érkezett igénylésekre, olyan értelemben, hogy 

azok a haszonélvezők, akik jól megalapozott okok miatt (betegség, 

ideiglenes rokkantság) nem vehetik át személyesen ingyenes utazási 

igazolványaikat, erre felhatalmazhatnak egy személyt, aki egy saját 

felelősségre tett nyilatkozat alapján, átveheti a bérletet. 

Az EU-s élelmiszersegélyek kiosztásának ideje alatt, amelyekben 7000 erre 

jogosult marosvásárhelyi részesült, több alkalommal tartottunk 

ellenőrzéseket a Bodoni utcában lévő élelmiszer raktárnál, kíváncsiak 

voltunk a kiosztási tevékenység lebonyolítási módjára, de mindannyiszor azt 



tapasztaltuk, hogy a csomagok kiosztása akadálymentesen és civilizált 

körülmények között zajlott. 

Az Alpha Transilvană Alapítványnál tett látogatás alkalmával kellemes 

benyomást tett rám a fiatal, fogyatékkal élő Nagy András, aki kedvenc 

csapata, a Marosvásárhelyi ASA iránti ragaszkodását bizonyította (az összes 

játékos nevét ismerte). Andrásnak egy csapatmezt és egy focilabdát 

ajándékoztunk, az összes játékos aláírásával, őszintén örvendve az ő 

örömének.  

Április elején a Nyári Kertben szociális értékjegyeket osztottunk (a 

2011/114-es tanácsi határozatnak megfelelően), minden egyes haszonélvező 

két darab, összesen 140 lej értékű jegyet kapott.  Örülök, hogy a 

haszonélvezők ezeket az értékjegyeket már a Húsvéti Ünnepek előtt 

megkapták, és hasznosan el is költhették.  

A marosvásárhelyiek biztonsága és egészsége érdekében, áprilistól 

kezdődően, az egész nyár ideje alatt, rágcsálóirtási-, rovarirtási- és 

fertőtlenítési akciókat kezdeményeztünk közterületen, a Somostetőn, a 

Maros Sport- és Szabadidőközpontban, és a gyerekes családok által gyakran 

látogatott övezetekben.  Az internet-kedvelőkről sem feledkeztünk meg: 

júniusban tájékoztattuk őket, hogy ingyen internezhetnek a város több 

övezetében: Színház tér-Rózsák tere, Somostető, Állatkert, Víkend - 

Sportakadémia, és kellemes böngészést kívántuk nekik! 

Akár az előző években, a város élelmiszer piacait most sem hanyagolhattuk 

el, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a kereskedők 

gazdasági tevékenységüket a legjobb körülmények között folytathassák. Az 

Egyesülés negyedi Napi piacon, az összes asztalt kicseréltük.  A látogatások 

során, a vásárlókat arra bíztattam, hogy támogassák a helyi kiskereskedőket, 

Marosvásárhelyről és környékéről származó friss termékek vásárlásával.  

Július első hétvégéje az első kánikulai hétvégét jelentette a Víkenden. 3 nap 

alatt több mint 10.000 marosvásárhelyi látogatott ki a Víkendre, a látogatók 

magas aránya, arra enged következtetni, hogy a marosvásárhelyiek szeretik 

városukat, részt vesznek az itt zajló tevékenységeken, és értékelik az 

önkormányzat infrastruktúra feljavítására, játszóterek, sportpályák 

kialakítására stb. irányuló erőfeszítéseit.    

A kánikula ideje alatt utcai vízvezetéki kutakat alakítottunk ki, úgy a 

Polgármesteri Hivatal előtt, mint a piacokon, a Somostetőn, a 

Víkendtelepen, valamint a marosvásárhelyi önkormányzat összes 

munkapontján. A forgalmasabb övezetekben (buszmegállók) sátrakat 

állítottunk fel, a főbb útvonalakon az úttestet déli órában folyamatosan 

locsoltuk, hogy megelőzzük az aszfalt túlmelegedése miatt kialakulandó 

közúti problémákat. Nagy érdeklődéssel vettünk részt egy kereskedelmi 



társaság avató akcióján, amelynek keretén belül bemutattak, egy a 

közlekedésnek szánt Fomco Eco Friendly elnevezésű, és napelem-töltésű 

Renault Twizy elektromos autót.  Különös figyelmet fordítunk a 

SZENNYEZÉS  MEGFÉKEZÉSÉRE, támogatjuk az alternatív, nem 

szennyező  energiák használatát, ilyen értelemben, mint tudják a 2011-2012 

közötti időszakban gyakorlatba ültettük a 4 millió lej értékű Zöld Ház 

programot,  melynek keretén belül napelemeket szereltünk fel 12 

tanintézményben és a Mihai Eminescu Kulturális Központban.  

Nagy hangsúlyt fektettünk a lakosok biztonságának növelésére, illetve a 

közúti balesetek számának csökkentésére, ezért a helyi tanácsosok 

beleegyezésével 72.000 lejes összeget utaltunk ki egy performens pisztoly 

típusú radar beszerzésére, amelyet kölcsönadtunk a Közúti  Rendőrségnek, 

amely szervvel egész évben együttműködtünk, és célul tűztük ki a közúti 

balesetek számának  nullára csökkentését. Ugyanakkor tárgyalásokat 

folytattunk a városi taxis cégek képviselőivel, a tevékenység jó 

lebonyolítását, a városi parkolóhelyek elosztását, illetve a taxisok 

kliensekkel szembeni magatartását illetően, ilyen értelemben számos ad-hoc 

ellenőrzést tartottunk. Ugyancsak a lakosok biztonságát célzó intézkedések 

közé soroljuk a Sürgősségi Esetekért Felelős Szolgálattal kötött partnerséget, 

melynek tevékenységét is kitartóan támogattuk, az önkormányzat 56 darab 

tűzoltásra alkalmas tömlőt, valamint berendezéseket vásárolt 150.000 lej 

értékben. Az állatkedvelőket tavaly sem hagytuk figyelmen kívül, a 

Polgármesteri Hivatal a Maros Megyei Ebtenyésztők Egyesületével közösen 

kutyakiállítást szervezett, magyarországi, lengyelországi, csehországi, 

oroszországi, ukrajnai, norvégiai, finnországi, svédországi, szerbiai stb. 

tenyésztők részvételével, akik a 4 országos és 2 nemzetközi kiállításon 

vehettek részt, ami országos premiernek számít. 

 

 

A lakástulajdonosi társulások – egy megbízható partnerség! 

 

Az építkezés terén (és nem csupán) elért eredmények, sikerek alapja a helyi 

lakástulajdonosi társulásokkal való jó közreműködés. A marosvásárhelyiek 

tapasztalata, jó szándéka és intuíciója soha nem szenvedett csorbát. Akár a 

hagyománnyá vált pótszilveszter alkalmával vagy más alkalommal 

találkoztunk, ezen találkozók valós tapasztalatcserét jelentettek, melyek 

során mindannyian tájékozódhatunk városunk ügyeiről. Egy hasonló 

találkozó volt a március 10-i Lakástulajdonosi Társulások Ligájának 

Általános Ülése is, melynek keretén belül bemutattuk a résztvevőknek az 

eljövendő évben megvalósítandó fontosabb projekteket: 3-as Integrált 



Városfejlesztési Terv (PIDU III) – összekötőút létesítése a Megyei Korház 

és a Jeddi út között, 46 tömbház hőszigetelése Európai Uniós és helyi 

költségvetési támogatással, a Középkori Vár és a Somos Tető átrendezése. A 

lakástulajdonosi társulások képviselői tájékoztattak minket a javítási 

munkálatokról (sétányok, lépcsók, parkok), és így közösen fel tudtunk 

vázolni egy közös ütemtervet.  

A lakástulajdonosi társulásokkal együttműködésben lezajló legmerészebb 

tevékenység 2015-ben is a Természet az Életért verseny volt. A díjkiosztó 

ünnepségen kitüntettük azokat a lakástulajdonosi társulásokat, akik a 

legszebb zöldövezettel rendelkeztek a tömbházak között 2013-ban és 2014-

ben. Egy első, egy második és egy harmadik helyezettünk volt (a díjak 

összege 1.200, 1.000, valamint 800 lej), ezen kívül pedig kiosztottunk 5 

dicséretet (500 lej), két díjat a következetességért (600 lej), egy díjat a 

kezdeményezésért (500 lej), és egy beavatási díjat (300 lej). A díjak 

összértéke 7.500 lej volt. Reméljük, hogy ez évben a versenyszellem 

növelése érdekében több jelentkező lesz.  

Szintén a lakástulajdonosi társulások részéről érkező számos kérelem folytán 

beszereztünk több mint 200 szeméttárolót, melyek egy részét már 

felállítottunk, a maradék pedig a közeljövőben lesz szétosztva a város 

lakónegyedeiben. Ezen tárgyak megvásárlására 900.000 lejt utaltak ki a 

helyi költségvetésből, és a projektet folytatjuk majd ez évben is egy 

6.100.000 lejes kirendelt költségvetésből. Ugyanakkor beszereztünk 13 

földalatti hulladéktárolót is, melyeknek kapacitása 3 m³, és melyeket a 

polgárokkal való konzultáció következtében a város problémás részein 

állítottunk fel (a Magura utca Legelő utcai sarkán, a Petru Dobra 

utcában, a Jeddi úton, valamint a Gh. Pop de Băseşti utcában). A 

befektetés összege 400.000 lej volt.  

A marosvásárhelyiek képviselőivel folytatott konzultáció során a helyi 

önkormányzat engedélyezte az Ócskapiac területén egy Motorbicikli-, 

Robogó- és Kerékpárvásár megszervezését, mely pozitív visszajelzéseket 

váltott ki az e jellegű tárgyak iránt érdeklődők számára.  

Fontosnak találtam, hogy a Polgármesteri Hivatal szakértőivel együtt részt 

vegyek a korona-alakítási tervet, valamint a város közterülete 

dísznövényekkel való beültetésének tervét taglaló közvitán. Többek 

között kíváncsi voltam arra, hogy milyen kiskapukat találnak majd ki egyes 

nemkormányzati szervezetek, mikor bemutatunk nekik egy koherens és 

realista tervet a koronaalakításokra vonatkozóan. Ezen szervezetek lépten 

nyomon megpróbálják akadályozni a munkánkat, különböző ürügyeket 

kitalálva a környezetvédelemről, javítási munkálatokról, beleértve azt a 



pletykát is, hogy a Polgármesteri Hivatal fel tervezi áldozni a Vársétány 

évszázados fáit.  

 

Mellesleg a fakivágásokat szabályozó bizottsággal egyetemben elutasítottuk 

a Polgármesteri Hivatal Műszaki Igazgatóságának kérését, mely az útjavítási 

terv megvalósítása érdekében 122 fa kivágását szorgalmazta. 

Végeredményben megegyeztünk 20 kiszáradt és két élő fa (az 

útkereszteződések kiszélesítése érdekében) kivágásában, így megőrizve a 

város zöld „kincsét”.  

 

 

Marosvásárhely új, tiszta és friss arccal várta a tavaszt  

 

A tavaszi nagytakarítás átfogta az egész várost. A március 16-a és 

április 21-e között zajló akció pontos, hetekre, napokra lebontott terv 

szerint történt, amelynek során a lakosság megértéssel és együttműködési 

szándékkal viszonyult hozzánk. Ezzel párhuzamosan egy 338.000 lejes, a 

helyi költségvetésből finanszírozott befektetés keretében 10.000 

négyzetméternyi felületen festettünk fel hosszanti, és ugyanennyi 

keresztirányú útjelzéseket a város területén. 

 

Március első hetét természetes módon a nőknek szenteltük, megköszönve 

ezáltal azt a sok szépet, amit nekünk nyújtanak. Virágot és márciuskát 

nyújtottunk át nekik, biztosítva számukra a március 1-jei belépőt a Művész 

moziba, ugyanakkor öregeinket meghívtuk egy ünnepi ebédre is. 

Személyesen vállaltam a tavasz hírnökének szerepkörét, a meglátogatott 

oktatási intézmények mintegy 600 pedagógusa részére nyújtottam át 

virágokat és márciuskákat.  

Hasonló gesztusra került sor a húsvéti ünnepek alkalmából is, amikor a 

város templomaiból kijövő hölgyeknek szintén virágokkal és az ilyenkor 

szokásos jókívánságokkal kedveskedtünk. Minden marosvásárhelyinek 

szántuk a Marius Pop és Marcel Pavel által tartott koncertet.  

   

Szintén március eleji rendezvényünk volt a főtéri virágkiállítás és –vásár, 

amelyen az Üvegházak, Parkok és Zöld Övezetek Igazgatósága által 

termesztett virágokat (Cineraria, Cyclamen, Kalanchoe és Frezia) láthatták a 

lakók.   

 

Április elején indítottuk el azt az akciót, amelynek során díszfákat és 

díszcserjéket ültettünk ki a város területén. Elsősorban a vár területén és 



az annak környékén levő utcákban, egyes utak mentén és körforgalmak 

zöldövezeteiben végeztünk hasonló munkálatokat. Örömmel konstatáltuk a 

lakástulajdonosi társulások érdeklődését, akik, ha igényelték, szintén 

hozzájuthattak a díszfákhoz és díszcserjékhez.  

 

Szintén a tavasz elején történt, hogy a város egyik legkedveltebb 

idegenforgalmi látványosságát, a Somostetőt, a zöldövezetek karbantartási 

munkálatainak elvégzése által, késszé tettük arra, hogy felkészülten 

fogadja a látogatókat. Egy 14 millió lej értékű, uniós alapokból 

finanszírozott beruházás által folytatódott a környék átrendezése és 

korszerűsítése, beleértve a kisvasutat, az amfiteátrumot, a futópályát, a 

szökőkutat stb.  

Szinten a város mosolygó arcának felmutatását célzó igyekezetbe illett az a 

Selgros-szal és Azomarossal karöltve lebonyolított akciónk, amelynek során 

városszerte – elsősorban az állatkert, a Hangya-lépcső, a Malomkő 

utcák környékén – mintegy 200 facsemetét ültettünk el egy nap 

leforgása alatt.   

 

 

Együtt a város bölcs öregjeivel...  

 

„Dorin Florea polgármester és Claudiu Maior alpolgármester mindig 

megtalálták a módját, hogy időt szakítsanak ránk, meghallgatták 

gondjainkat, segítettek abban, hogy derűvel túllépjünk gondjainkon, 

bíztattak és támogattak.”   

Kovács Irma, a Nyugdíjasok Egyesülete elnökének januári, a szervezet 

fennállásának 25-ik évfordulóján mondott szavai jutnak eszembe. Ezúttal is 

ragaszkodtam a nyugdíjasok körében való jelenlétemhez. Mindig 

megtaláltuk a módját, hogy a dolgok csendes és nyugodt arcát lássuk. 

Örömmel tölt el a tudat, hogy bölcs és megértő emberek szeretete és 

szimpátiája vesz körül, olyanoké akiktől bőven van, amit tanulnunk.  

A Szerelmesek ünnepe alkalmából egy-egy szál virággal kedveskedtem 

az öregotthon lakóinak, akik saját készítésű, szív alakú süteményekkel 

kínáltak... 

Különleges és felemelő pillanatokat tölthettünk együtt azzal a 3000 városi 

nyugdíjassal, akikkel az „Egy márciuskát az öregeknek” elnevezésű 

rendezvényen találkozhattunk a President Komplexumban.  

Ezt követően a XIX. Marosvásárhelyi Napok keretében 61, ötvenedik 

házassági évfordulójuknál tartó házaspárral ünnepelhettünk együtt, 

akiknek egy-egy tortával, oklevéllel és virágcsokorral kedveskedtünk. 



 

Az elmúlt év során is különös örömmel vettünk részt a vásárhelyi 

nyugdíjasok klubtevékenységein és rendezvényein, köztük azon is, 

amelyet a magyarországi testvérvárosunkkal, Kecskeméttel közösen 

szerveztek. Vendégeinknek megmutattuk a város nevezetességeit, 

lehetőséget biztosítottunk arra, hogy felfedezzék Marosvásárhely különös 

varázsát, hogy megtapasztalhassák, hogy az etnikumok közötti harmónia, a 

multikulturalizmus, a közösségek közötti példás együttélés nem üres szavak.  

 

A Ne feledd el telefonálni a nagyszüleidnek! címmel szeptemberben 

indított akciónk alkalmat nyújtott, hogy újra találkozhassak az öregotthon 

lakóival, és nemcsak jókívánságaimat fejezzem ki az idősek világnapja 

alkalmából, hanem hogy újra emlékezzek, és emlékeztessek arra, hogy ők 

azok, akik a városunkat felépítették.  

Az Öregek világnapja alkalmával is csodálatos pillanatokat tölthettünk el 

öregjeink társaságában, hiszen közel 3000 ezer nyugdíjast hívhattunk meg a 

President Komplexumban tartott ünnepi alkalomra.  

A legöregebbekről sem feledkeztünk meg, Nagy Rózát és Fridrich Stefan 

100-ik, illetve 95-ik születésnapja alkalmából köszöntöttük.   

 

Az idők során sikerült kölcsönös bizalmon és tiszteleten nyugvó, 

különleges kapcsolatokat kiépítenünk a polgármesteri hivatal és a 

nyugdíjasok között, olyan tartós és folyamatos párbeszédet, amelyet 

igyekszünk minden adandó alkalmat megragadva, örömben és bánatban 

egyaránt fenntartani, ápolni. 

 

 

 

Tisztelve az értékeket, saját identitásunkat tiszteljük  

 

A 2015-ös évben is egy sor nívós kulturális tevékenységet szerveztünk, 

közülük egyesek már hagyománynak örvendenek – Marosvásárhelyi Napok, 

Őszi szimfóniák stb. –, mások a város történelmében és kultúrájában fontos 

esemény vagy képviselő előtt tisztelegnek.  

A művelődés vonalon, az évet Mihai Eminescu költő születésének 165. 

évfordulója alkalmából szervezett eseményekkel kezdtük. A költő szobra és 

a nevét viselő művelődési központ előtt tartott ünnepséget a Megyei 

Tanfelügyelőséggel közösen szerveztük. A költő emléke előtti tisztelgés nem 

más, mint az ősök, valamint saját identitásunk előtti tisztelet.  



Az Unirea Nemzeti Kollégium vezetősége meghívására részt vettünk a 

Kollégium Napjai előadáson, amely annál is meghatóbb volt, mivel 

jómagam is ezen nagytekintélyű tanintézetben végeztem tanulmányaim.  

Ugyanakkor részt vettem a Művész Moziban szervezett V. Magyar 

Filmnapok, az „Edmond Nicolau – Calitate şi performanţă – Premisele 

societăţii bazate pe cunoaştere” című IX. országos szimpózium ünnepélyes 

megnyitóin, felszólalásaimban a város multikulturális jellegét húzva alá.  

A Húsvéti Ünnepek küszöbén szervezett tojás-festő versenyen, amelyen a 

város gimnáziumi tanulói vettek részt, megállapíthattam, hogy a vásárhelyi 

iskolákban tisztelettel fordulnak a hagyományok felé, a tanárok hangsúlyt 

fektetnek az értékek és hagyományok megőrzésére.  

 

Megható volt a Nagycsütörtökön tartott Kereszt Útja rendezvény, amelynek 

során, több száz vásárhelyi kíséretében szimbolikusan újrajártuk a Megváltó 

Golgota felé vezető útját.  

A Mihai Eminescu Művelődési Központban tartott ünnepségen Pro Cultura 

kitüntetéssel jutalmaztuk a legrangosabb intézményeit, egyesületeit és 

nemkormányzati szervezeteit, jeléül annak, hogy a Marosvásárhelyi Napok 

programjának fontos mozzanata a kulturális tevékenység.  

 

Marosvásárhely a tavaly a nemzetközi akadémiai események térképén 

szerepelt. A Petru Maior Egyetemen sorra került, Globalizálás, kultúrák 

közötti párbeszéd és nemzeti identitás (II. kiadás) címet viselő nemzetközi 

konferencia alkalmával szóltam a tanárokhoz, doktorátusukat folytatókhoz, 

diákokhoz, az országból és külföldről érkezett kutatókhoz, megállapítva, 

hogy kiváló ötlet volt Marosvásárhelyt választani a multikulturalitással és 

öntudattal kapcsolatos kérdéskör helyszínéül. Az esemény szerves része a 

művelődési projekteknek a város akadémiai környezetében való 

népszerűsítésére irányuló törekvésünknek.  

 

A Marosvásárhelyi Napok 2015-ös évi rendezvénysorozatának meghívottja a 

híres Toto Cutugno volt, aki többezer rajongó előtt énekelte a Ligetben az 

„Insieme”, „Serenata” és más jólismert dalokat.  

Ugyancsak a Vásárhelyi Napok keretében közölhettük a vásárhelyiekkel, 

hogy felújítottuk és újrarendeztük a Színház teret, amelyet kulturális 

események színhelyévé varázsoltunk – dzsessz-, klasszikus gitárkoncertek –, 

késő őszig itt volt látható a Város koncertjei eseménysorozat.  

Szintén a Színház tér volt az a hely, ahol több mint 5000 zenekedvelő 

tapsolhatott a híres gitárművész, Al di Meola, valamint Felicia Filip 

koncertjein. 



 

Peti András kollégám jelenlétében, a Forgatag – Vâltoarea Fesztiválon 

megállapíthattuk, hogy a konfliktusos politikák ideje véget ért, s mindazok 

erőfeszítései, akik az eseményt választási kampánnyá próbálták változtatni, 

kudarcba fulladtak. A polgárok megbizonyosodhattak arról, hogy csakis 

együtt tudunk valami tartósat építeni, valamint hogy a város a mienk, 

valamennyiünké.  

 

A város kulturális életében rendkívül fontos esemény volt a KÖZÉPKORI 

VÁR ÚJRAMEGNYITÁSA, amelyet a Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala és a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia közös szervezésében 

létrejött Hollywood magic Story című Filmzenekoncert tett emlékezetessé. 

Az eseményen Amicii Urbis kitüntetést nyújtottunk át Ioan Eugen Man 

építésznek, elismerésképpen a város történelme megismertetésében folytatott 

munkájáért. Több mint 4000 vásárhelyi hallgatta a több mint kétórás, híres 

filmzenék alkotta repertoárt, amelyet 70 zenész adott elő, illetve 15 

technikus lézerjátéka és speciális effektusai egészítettek ki.  

 

Október első hetében az ŐSZI SZIMFÓNIÁK – MAROSVÁSÁRHELYI 

KULTURÁLIS NAPOK eseménynek jutott a főszerep. A hagyományos 

termékek és kézművesvásáron, valamint a Borfesztiválon több mint 80 

kézműves vett részt, bemutatva a legrégebbi díszítőmotívumokat, valamint 

kézművestechnikákat. Nagy sikernek örvendett Gheorghe Zamfir mester 

rendkívüli koncertje a Színház téren, ahol több mint 5000-en tapsoltak a 

mester előadásán. A mester – ahogyan azt a koncert megnyitóján kiemeltem 

– Románia kulturális kincsének része, s mindig a város fontos vendége lesz. 

Tiszteletünk és megbecsülésünk jeléül az Erdélyi művészetek aranyérmét 

nyújtottuk át neki.  

 

Meghívást kaptam a Káli Király István által szervezett és novemberben 

tartott XXI. Nemzetközi Könyvfesztivál megnyitójára, ahol megígértem a 

könyvszeretőknek, hogy javasolom a helyi tanácsnak, hogy egy napot a 

Marosvásárhelyi könyv napjának nevezzenek ki, amikor bárki felolvashat a 

Színház téren. Abból indulok ki, hogy az olvasott személy nem lehet 

intoleráns és fanatikus. Aki olvas, pozitív és együttműködésre nyitott. És ez 

Marosvásárhely szellemisége, a kultúra és a multikulturalitás városa.  

Valamelyest hasonló kezdeményezést – Marosvásárhelyen olyan irodalmi 

fesztivál szervezése, amelyen hazai és külföldi írók találkozzanak 

eszmecserére és közös projektek kidolgozására – javasoltam az Irodalom, 

szónoklat és multikulturális párbeszéd elnevezésű nemzetközi konferencián, 



amelyet az év vége felé a Petru Maior Egyetem szervezett, a Román 

Akadémia Gheorghe Sincai Társadalomtudományi Intézetével és a városi 

önkormányzattal partnerségben.   

 

A novemberi és decemberi művelődési eseménynaptár részét képezték a 

Nemzeti Nap, valamint az évvégi ünnepek alkalmával szervezett események. 

Meghívottunk volt Horia Brenciu, Cristofor Aldea-Teodorovici moldvai 

művész, míg a Román szívek előadás (Ciprian Istrate, Ionuţ Fulea, Stejarul 

folkórcsoport és Maros Művészegyüttes) több ezer vásárhelyit vonzott a 

Győzelem térre.  

Mikulás napján, Romániában egyedülállóan, a ligeti korcsolyapályán 

szerveztek koncertek, több mint 4000 vásárhelyi tapsolhatott az est 

meglepetésének, a Smiley-koncertnek.  

 

A táli ünnepek varázsát lopta a szívekbe a Színház téren Ştefan Hruşcă 

karácsonyi dalaival.  

Ugyancsak a Színház téri színpadon lépett fel a Petru Maior Egyetem 

Gaudeamus Kórusa, dr. Lucian Chiriac egyetemi előadótanár vezetésével, s 

adtak elő karácsonyi dalokat.  

A Mihai Eminescu Művelődési Központban, az Ikonok Együttes kíséretében 

lépett fel Ioan Bocşa, aki erdélyi kólindákat és hagyományos dalokat adott 

elő.  

Az előző évekhez hasonlóan, most is több ezer vásárhelyi búcsúztatta az 

óévet és köszöntötte az újévet a főtéri szilveszteren. Fellépett a „LA 

BOUCHE”, DJ Thomas PCZ és MC Ionuţ, Nemes Tibor (a Vekker 

együttes tagja) és Alexy. A rendezvényt tűzijáték zárta, majd híres keringők 

hangzottak fel, a jelenlevők örömére.  

 

Összegzésként elmondható, hogy kulturális vonalon a 2015-ös évben 

Marosvásárhely a közfigyelem központjában állt, s az itt szervezett 

események az összhang és a multikulturalitás jellemezte övezet arculatát 

nyújtották.  

 

 

Támogatjuk a marosvásárhelyi oktatás teljesítményének és 

minőségének növelését  

 

A vásárhelyi önkormányzat prioritásnak tekinti az oktatási folyamat jó 

körülmények között történő lebonyolításának biztosítását, az iskolalátogatás 



bátorítását és az iskolai képzés félbeszakítását. A 2015-ös évben is egy sor, 

erre irányuló tevékenységet kezdeményeztek.   

A közel 1.200.000 lej, vissza nem térítendő pénzügyi támogatást jelentő 

európai finanszírozású projekt lehetővé tette a Művészeti Líceum 

bentlakásának felújítási és tetőtér-beépítési munkálatainak újravételét és 

folytatását. A terv szerint az épület manzárdjában munkaműhelyeket 

alakítanak ki, valamint 815-re nő a haszonélvező tanulók száma.  

Február végén a Liviu Rebreanu Gimnáziumban tartották a Kaufland 

Románia és az Értékek Iskolája közös szervezésében sorra kerülő Együtt 

segítünk elnevezésű kampányt, amelynek célja pénz gyűjtése számítógépek 

vásárlása céljából a 102 iskola részére, amelyek olyan városokban 

működnek, ahol Kaufland is létezik. Meghívást kaptam az eseményre, ahol 

szülők, tanárok, tanulók és a Kaufland képviselői előtt kiemeltem, hogy a 

helyi közösségek fejlődésében szerepet vállaló társadalmi és nevelési 

programok népszerűsítése megegyezik a mi törekvéseinkkel is, s mindig 

nyitottak leszünk az ilyen jellegű projektek előtt.  

Folytattuk a 16-os Hosszabbított Programú Óvoda felújítási munkálatait, a 

beruházás értéke mintegy 3.600.000 lej, amelyet a helyi költségvetésből 

különítettünk el.  

A tavasz elején elkezdődtek az Európa Gimnázium felújítási és 

korszerűsítési munkálatai. Az iskola korszerűsítési terve többek között 

magába foglalta egy tanteremnek 80 férőhelyes amfiteátrummá való 

alakítását, ahol a különböző iskolai tevékenységeket lehet majd 

megszervezni.  

Korszerűsítési és felújítási munkálatok folytak a Traian Săvulescu 

Mezőgazdasági Líceum belső udvarában is, a felújított területet 

testnevelésórák tartására, sportvetélkedők vagy ünnepélyek szervezésére 

használják majd. A munkálatokra a helyi költségvetésből 130.000 lejt 

folyósítottak.  

A Maros Megyei Tanfelügyelőséggel, a Transilvania Business-szel és a 

Promenada Mallal közösen szerveztük meg áprilisban az V. Maros megyei 

Oktatási Vásárt – Erdélyi Könyvvásárt, ahol egyetemi és líceumi 

tanintézmények, valamint gimnáziumi és líceumi tanulók találkozhattak. A 

hivatalos megnyitón felszólalásomban a standok megtekintésére buzdítottam 

a tanulókat, alaposan válogatva az ajánlatok közül, kiemelve: bizalommal 

válasszák a vásárhelyi oktatást. Ugyanakkor köszönetemet fejeztem ki a 

vásárhelyi oktatás minőségi javításában szerepet vállaló gazdasági 

egységeknek és intézményeknek.  

Örömmel válaszoltam és voltam jelen a Gh. Marinescu Elméleti Líceum, a 

Transilvania Kereskedelmi Kollégium, a Mihai Eminescu Pedagógiai 



Líceum tanévzáró ünnepségein, mindenhol gratuláltam a végzősöknek, s 

arra buzdítottam őket, hogy tanulmányaik folytatására válasszák a vásárhelyi 

egyetemeket, emlékeztetve őket arra, hogy bárhol is tanulnak majd, 

Marosvásárhely mindig az „otthont” jelenti majd számukra.  

A május 28-i helyi tanácsülésen határozattervezetet terjesztettem elő, 

amelyben 500 és 5000 lej közötti jutalmak odaítélését szorgalmaztam az 

országos és nemzetközi tantárgyversenyeken kiváló eredményeket elérő 

diákok számára. Az oktatási teljesítmény és ezen diákok támogatása a 

polgármesteri hivatal prioritásainak része, s örvendek, hogy a tervezet 

támogatásra talált és a helyi tanácsosok megszavazták.  

A nyári szünidő közeledtével, időben megtettük a szükséges lépéseket, hogy 

a Maros Szabadidő- és Sportkomplexumbeli játszótereknek kellemes 

külalakjuk legyen, illetve a gyerekek számára biztonságosak legyenek. A 

somostetői mintájára készítettünk egy játszóteret, amelyet 3 éven felüli 

gyerekeknek szántunk, a teret körülvevő gumielemek az eleső gyerekeknek 

nyújtanak védelmet. A téren egyszerre 120–180 gyerek játszhat, teljes 

biztonságban. A beruházás értéke meghaladja az 1 millió lejt, amit a helyi 

költségvetésből biztosítottunk.  

 

Június elsején, Gyermeknapon, a kicsik ingyen látogathatták az Állatkertet, a 

városi tanácsosok ajándékaként.  

 

A Rozmaring utcában 1000 négyzetméteres felületet rehabilitáltak, új 

játszóteret varázsolva a gyerekeknek. Padokat szereltek, felújították a 

gyalogossétányokat, a lerakott gumilapok pedig a kicsik esését védik. A 

beruházás értéke 100.000 lej.  

 

Felújítási és korszerűsítési munkálatokkal teli nyár volt a tavalyi. A szünidő 

idején véglegesítettük a vízszigetelési munkálatokat, felújítottuk az 

illemhelyeket, a hagyományos világítórendszert LED-ekkel helyettesítettük, 

valamint más munkálatokat folytattunk a következő tanintézeteknél: Tudor 

Vladimirescu Gimnázium (80.000 lejes beruházás), 12-es Hosszabbított 

Programú Óvoda (104.000 lej), 7-es Számú Gimnázium, Gheorghe 

Marinescu Elméleti Líceum (94.000 lej), Európa Gimnázium – amfiteátrum 

teljes felújítása, 40.000 lejes beruházás, Friedrich Schiller Gimnázium, 

Mihai Viteazul Gimnázium, Csodálatos Berek Óvoda, Elektromaros 

Technológiai Líceum, melyekkel párhuzamosan tetőtér-beépítési 

munkálatok folytak az Al. Papiu Ilarian Nemzeti Kollégiumnál és a 

Művészeti Líceumnál, homlokzat-felújítást végeztek a Bernády György 



Gimnáziumnál, tetőjavítást eszközöltek a Constantin Brâncuşi Líceumnál, 

rehabilitálási munkálatokat végeztek a Gyermekkor paradicsoma Óvodánál.  

 

Örömmel töltöttek el Cristian Vulc, a Gheorghe Marinescu Egészségügyi 

Líceum igazgatójának szavai, aki a következőket mondta az iskola 

sporttermének felújításáról: „Korszerűsítették a játékfelületet, s ezzel 

egyidőben javultak a tornaórák tartásának feltételei. Ősztől már semmiféle 

gondunk nem lesz a játékfelületekkel.” 

 

Dorin Florea polgármester kezdeményezésére kezdtük el a Gaudeamus díjak 

nyújtását azon VIII. osztályt végzett tanulóknak, akik a kisérettségin 10-es 

médiát értek el, illetve a 10-esre érettségizőknek. A polgármesteri hivatal 

székhelyén sorra kerülő ünnepélyen gratuláltam a hat színtízes tanulónak, 

támogatásomról biztosítva őket.  

A Jeddi utca lakóinak kérésére, illetve a gyerekek nagy örömére, egy kisebb 

méretű parkot alakítottunk ki itt, ahol nemrég még minden el volt hagyatva.  

Az új tanév elkezdése előtt pár nappal megtörtént a 16-os Hosszabbított 

Programú Óvoda teljes felújításának átvétele, melynek során megfelelő 

körülményeket teremtettünk az oktatási tevékenység lebonyolítására. 

Többek között kicseréltük az ablakokat, felújítottuk a gázvezetékeket, 

korszerűsítettük a vízellátási, csatornázási rendszereket, 3 kazános 

hőközpontot szereltünk, a meleg víz független módon való előállításának 

lehetőségével, étkezdét, engedélyezett orvosi rendelőt és egy logopédiai 

rendelőt rendeztünk be. Teljes mértékben újrakészítettük az udvart, 

gyepszőnyeget helyeztünk le és új játékszereket állítottunk fel. Figyelembe 

vettük az épület műemlék-jellegét, megőrizve a strukturális felépítését, a 

külső díszítőelemeket, az összképet.   

 

Az új tanév a legkedvezőbb körülmények között kezdődött, főképpen, hogy 

betartottuk arra vonatkozó ígéretünket, hogy megnyitjuk a 

gépjárműforgalmat a Bernády, Mihai Viteazul és Kogălniceanu utcákban. 

Jelen voltam az Alexandru Papiu Ilarian és az Unirea Nemzeti Kollégium 

tanévnyitóján, ahol bejelentettem az Unirea Nemzeti Kollégium tetőtér-

beépítési munkálatainak elkezdését, ugyanakkor leellenőriztem a Constantin 

Brâncuşi Líceum öt korszerűsített tantermét, ahol az Unirea Kollégium 0–

IV. osztályos tanulói tanulhatnak.  

Tudatában lévén az oktatásnak és a nevelésnek a kulturált társadalomban 

játszott szerepének, három határozattervezetet kezdeményeztem, amelyek 

pénzösszegek folyósítására vonatkoznak a város tanintézeteinek felújítására 

és felszerelésére. Ilyenek: bútorzat biztosítása a 16-os számú Hosszabbított 



Programú Óvodának (250.000 lej, amely összeget a tanácsosok 

jóváhagytak), felújítási munkálatok a Bernády György Gimnáziumnál – 

3.500.000 lej értékű, két évre tervezett beruházás, a Szász Adalbert 

Sportlíceum sportbázisának korszerűsítése, amelyre helyi tanácsi 

határozattal 150.000 lej+TVA irányoztak elő.  

 

Nem utolsósorban, javasoltam és a helyi tanácsosok jóváhagyták a 

vásárhelyi lakhellyel vagy lakcímmel rendelkező tanulók minden vonalra 

érvényes közszállítási bérletének a helyi költségvetésből 100%-ban való 

támogatását. Így támogatjuk azokat a tanulókat is, akik ahhoz, hogy 

lakhelyüktől eljussanak az iskoláig, kénytelenek közszállítási járművet 

váltani.   

 

 

Marosvásárhely, a vezető sportversenyek térképén 

 

Marosvásárhely – az elmúlt évekhez hasonlóan – számos országos és 

nemzetközi sportversenynek (számos sportágban) volt a házigazdája, amely 

a lakosság nagy arányú részvételét eredményezte. Ez is ismételten igazolja a 

marosvásárhelyiek érdeklődését a sport iránt, arra sarkallva minket, hogy 

komolyan foglalkozzunk az anyagi háttér biztosításával, és az edzések és 

versenyek, valamint a testnevelési órák jó körülmények közt való lefolyását 

biztosítsuk.  

A gyerekek számára rendezett sportrendezvények kapcsán megemlíthetjük 

az év elején lezajlott Transilvania COTRACO kupát (Baby- és 

Minikosárlabda – Gyerektorna), amely révén Marosvásárhely ismét az 

érdeklődés középpontjába került. 

Szintén nálunk, a városban került sor márciusban a Románia-Szerbia 

felnőtt és „U18”-as férfi, illetve női barátságos mérkőzésre, a 

Németországi Világbajnokság előkészületei kapcsán.  Örömömre 

szolgált, hogy a Román Teke – Bowling Szövetség tagjaival együtt jelen 

voltam a mérkőzés hivatalos megnyitóján.  

Egy kivételes esemény, amit nagyra értékelek, a Középiskolások Ligája, 

amelyet tavaly negyedik alkalommal rendeztek meg. Az Egyesülés, az 

Alexandru Papiu Ilarian és a Bolyai Farkas kollégiumok igazgatóinak 

jelenlétében adtuk át a csapatnak a versenyen való szerepléshez szükséges 

felszereléseket, azzal a kívánsággal együtt, hogy a Marosvásárhelyen 

megszokott sportszerűséggel versenyezzenek.  

Az „Azomureş Aqua Speed Marathon” (partnerségben az Ifjúsági- és 

Sportigazgatósággal, a Bulldogs SK, valamint a Maros ISK-val), a negyedik 



alkalommal megrendezett Transilvania Cross Duathlon Félmaraton és 

Balkáni verseny (együttműködésben a Master SKI&Bike-kal), a férfi 

északi övezeti Országos Vízilabda bajnoksága (junior II, 98-99) néhány 

példa arra, amely méltán igazolja arra irányuló igyekezetünket, hogy 

megőrizzük és felemeljük a mércét minél több sportág tekintetében.   

 

Március végén egy rendkívül fontos találkozóm volt Răzvan Burleanuval, a 

Román Labdarúgó Szövetség elnökével, aki jelen volt Marosvásárhelyen a 

Románia –Ciprus U21-es válogatottak barátságos labdarúgó 

mérkőzésén, A Trans-Sil pályán. A beszélgetések tárgya az első 

Labdarúgó Kiválósági Központ létesítése volt Marosvásárhelyen, az 

országosan előirányozott 8 közül, arra vállalkoztunk, hogy biztosítjuk a 

szállást és az étkeztetést a kiválasztott 28 gyerek számára, majd a Szász 

Albert Sportiskola foglalkozik nevelésükkel és felkészítésükkel. 

Az első mérkőzésre a Klasszikus junior B bajnokság keretében szeptember 

első felében került sor, a Marosvásárhelyi Kiválósági Központ csapata a 

Szatmári Olimpia csapatát fogadta vendégül. Az eredmény 3-0 volt.  

A Maros Sport- és Szabadidő-központ keretében működő Olimpiai 

Uszodában, a Román Úszó Szövetség edzője, Virgil Pleşca jelenlétében 

került sor a Junior III Országos Vízilabda Bajnokságra (a 2000-2001 

között született gyerekek részére). A verseny „feltette” Marosvásárhely 

nevét a vízisportok térképére. Vendégünk kiemelte a város sportbázisának 

minőségét, és igyekezetünket a sportágak támogatása kapcsán.  

Ugyancsak a Maros Sport- és Szabadidő-központ adott otthont a 

HARMÓNIA KUPA elnevezésű minifoci-tornának, amelyen Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának csapata, a régi A.S.A hírességei (70-es, 80-

as évek), a marosvásárhelyi sajtó, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal csapatai vettek részt.  

A torna kezdeményezője, Szucher Ervin újságíró egy sajtótájékoztató 

keretében összegezte az esemény lényegét és fontosságát: 

„E turné ötlete 2014 őszén fogalmazódott meg, amikor a Románia–

Magyarország mérkőzés valóságos háborúskodást kavart az országban. 

Mi itt Marosvásárhelyen be akarjuk bizonyítani, hogy a foci egész 

másról szól, és nem az etnikumok háborújáról. Köszönöm Claudiu 

Maior alpolgármesternek, hogy nyitott volt e kezdeményezésre, és 

Zsigmond Barna Pál magyar konzulnak, aki hasonlóképpen üdvözölte a 

projektet, és csatlakozott hozzá.” 

 

Frissességet és energiát kölcsönzött a városnak a május elején megtartott 

Maros Félmaraton, amelyet a Master Ski&Bike Egyesülettel együtt 



rendeztünk, és amelyen több mint 500-an vettek részt, 10 éves gyerekektől 

az 55 évnél idősebb veteránokig. Különben – ahogy azt mondtam is a 

résztvevőknek és Valeriu Tomescu úrnak (az esemény szakmai konzultánsa) 

is – Marosvásárhelyen már közel húsz éve, minden tavasszal szaladnak. Az 

ország egyik legrégibb krosszversenye a miénk, több ezer különböző korú 

sportoló szalad a Somostetőn, ez tehát már hagyomány a közösség és a 

családok körében. 

 

A Liviu Rebreanu Gimnázium sporttermében bonyolították le május 

közepén az Országos Futballtenisz Bajnokságot, amely alkalomból 

vendégeink voltak (a Polgármesteri Hivatalnál) a Román Futballtenisz 

Szövetség vezető képviselői (FRFT), élükön a szövetség elnökével, 

Frederico Da Luz Tavarezzel.  

Egy Marosvásárhelyen hagyományossá vált úszóversenyre -Swimathon 

2015-  került sor májusban a víkendtelepi Olimpiai Uszodában, a 

Polgármesteri Hivatal és a Maros Közösségi Alapítvány közös 

szervezésében, amelynek célja az volt,  hogy a helyi közösség ügyeinek 

támogatására gyűjtsön pénzalapokat.  

Az előző négy alkalommal az alapítványnak sikerült több mint 50.000 lejt 

összegyűjteni több mint 400 adományozótól, 47 közösségi érdekű projekt 

kapcsán. 

Május 24-én ünnepeltük több mint 600 sportoló gyerekkel és fiatallal A 

Marosvásárhelyi Sport Napját, kosárlabda-, labdarúgó-, kézilabda-, 

cselgáncs-, vívás-, birkózás-bemutatókkal, megosztva az örömöt és a 

lelkesedést ezekkel az erőteljes fiatalokkal, akik nap mint nap küzdenek a jó 

teljesítményért, öregbítve a város hírnevét az országban és a világban. A 

sokszoros érmes és díjazott Alina Dumitru cselgáncsozónő társaságában 

díjaztuk azt a 140 marosvásárhelyi sportolót, akik a Mihai Eminescu 

Kulturális Központban megtartott Sportgála ünnepén kivételes 

eredményeket értek el.  

A sportklubok és sport jellegű nemkormányzati szervezeteket májusban az a 

meglepetés érte, hogy ajándékba kapták a Somostetőn a "Futók Házát", 

egy felújított, és zuhanyzókkal, öltözőkkel, étkezővel és minden egyébbel 

ellátott épületet, amely a civilizált távfutáshoz, edzésekhez szükséges. A 

Polgármesteri Hivatal e létesítménybe majdnem 70.000 lejt fektetett be. 

 

Az első Területi Labdarúgó Kiválósági Központ létesítéséhez a végleges 

dokumentumokat júniusban írták alá a RLSZ-szel, a szövetség elnökének, 

Răzvan Burleanunak, Gheorghe Chivorchian főtitkárnak valamint Marcel 

Puşcaş-nak, a regionális és kereskedelmi igazgatónak a jelenlétében. A 



szövetség képviselői kiemelték, hogy a projekt referencia értékű nemzetközi 

szinten, és másolható az egész Európában, amit pénzügyileg is támogatna az 

UEFA.  

Az Országos Ökölvívó Bajnokság Marosvásárhelyen való megszervezése 

kapcsán a Polgármesteri Hivatalban meglátogatott minket Adrian Diaconu 

ökölvívó bajnok és Nicolae Moroiţa edző, a Román Ökölvívó Szövetség 

képviselői, értékelvén, hogy „Marosvásárhelyen még léteznek jó 

szándékú emberek, akik támogatják az ökölvívást, egy olyan sportot, 

amelynek a sorsa jelen pillanatban nem túl jó. ”    
Az augusztusi hónapban Marosvásárhely városát túlzás nélkül a sport 

fővárosának nevezhettük, mivel négy nagy fontosságú rendezvénynek adott 

otthont: 

Az Országos Triatlon Bajnokságnak, több mint 200 résztvevővel; a 

„MiniHand 2015” kézilabda tábornak, amelyet a Pegasus SK-val együtt, 

néhány magyarországi és szerbiai sportolóval rendeztek; az első alkalommal 

rendezték meg a Marosvásárhely International Basket Camp nemzetközi 

kosárlabda tornát 100, 18 év alatti gyerek és fiatal számára, nemzetközi edzők 

irányításával; végül, az Országos Birkózó Csapatbajnokság felnőtt 

kategóriában, amely eseményt az Ifjúsági és Sport-minisztériummal való 

partnerségben szervezték.  

 

Az ország egyik legfontosabb és legerősebb juniorok részére kiírt 

futballtornája volt az E.ON Kinder Kupa, amelyet a kilencedik alkalommal 

rendeztek meg, több mint 1600 fiatal és 56 klub részvételével, a következő 

megyékből: Prahova, Ilfov, Szeben, Konstanca, Galac, Maros Kolozs, 

Vâlcea, Máramaros Bihar, Hargita, Brassó, Vrancea, Vaslui, Iaşi, Vrancea, 

Beszterce-Naszód, Bákó, Gorj, Kovászna, valamint Bukarest municípium. 

A két keréken való mobilitás elősegítése, valamint a szabad levegőn 

történő mozgás céljából megoldást kerestünk egyes kerékpárutak 

megépítésére. 

 

Egy ilyen pályát valósítottunk meg a Ion Heliade Rădulescu utcában, amely 

összeköti a Szabadság és a Băneasa utcákat, szeptember elején pedig 

befejeztük a munkálatokat  a Kárpátok sétányán található kerékpárút első 

szakaszán – a Călăraşilor utca (Aranykakas körüli útkereszteződés) és a 

Víkend Sport- és Szabadidő-központ közötti szakaszt, a Turbina csatornája 

mentén, a beruházás értéke 85.000 lej volt.  

Marosvásárhely Helyi Rendőrségével, a Megyei Tanfelügyelőséggel, 

valamint a Pro Biciclo Urbo Egyesülettel való partnerségben indítottuk el az 

„Academia Velo” projektet, amelynek célja a közúti biztonság növelése 



annak tudatában, hogy egyre nő a kerékpározók száma a forgalomban. 

Szeptember 16-án több száz marosvásárhelyi vett részt a kerékpárosok 

felvonulásán a város központjában. 

 

Peti András kollégámmal együtt részt vettem a két „Tricolor 11” 

Regionális Kiválósági Központ közül az elsőnek a felavatásán, a Román 

Labdarúgó Szövetséggel együttműködésben elindított projekt  keretében. A 

Maros Sport- és Szabadidő-központban működő Sportakadémia területén 

lezajlott eseményen – a 28 kiválasztott kisfiú mellett – a sportvilág 

egyéniségei is részt vettek.  

A szabadidő-sportokat kedvelő polgárok javaslatára, a Víkendtelepen több 

fitness-felszerelést helyeztünk el; az 50 négyzetméternyi felület egyidőben 10 

személy igényeit képes kiszolgálni, majd a gyakorlatok után lehetőség van a 

visszavonulásra az erre a célra speciálisan kialakított pihenőhelyen. A 

beruházást mindössze 10 nap alatt, helyi költségvetésből oldották meg.   

A novemberben megrendezett Harmónia Kupán (minifoci 6+1) részt vettek: a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal, Zalaegerszeg (magyarországi 

testvérváros), a Csíkszeredai Magyar Főkonzulátus, a marosvásárhelyi sajtó, 

valamint az Azomaros csapata. A Szász Albert sportiskola csarnokában 

megrendezett torna célja a testvérvárosok közti baráti kapcsolatok megerősítése 

és fejlesztése volt, valamint a sportszerűség szellemének promoválása.  

December 6-án, a városközpontban került sor a Mikulás Napi Jótékonysági 

cross-versenyre, amelyen számos sportkedvelő vett részt, beleértve a BC 

Maros kosárlabda-, és a Maros Monsters amerikai futball-csapatot. Az 

összegyűlt pénzt 40 szegény gyereknek adták, akik ezáltal egy kirándulásban 

részesülhettek. Szép gesztus volt, amelyet támogatunk és bátorítunk. 

Örömmel válaszoltunk Gyarmati Ferenc igazgató úr meghívására – a 

Marosvásárhelyi Iskolás Sport Klub megalapításának 60. évfordulója 

alkalmából tartott ünnepi találkozó kapcsán, ugyanis a klub az egyik 

legfontosabb partnerünk volt több sport jellegű projektben.  

 

Ebben az évben készülünk – Marosvásárhely történetében első ízben – a 

Felnőtt Duatlon Európa-bajnokság megszervezésére. E sportesemény újabb 

igazolása lesz annak, hogy Marosvásárhelynek komoly szerepe van az elit 

sportágak térképén, megjutalmazván ezáltal abbéli igyekezetünket, hogy 

„kivigyük a nagyvilágba városunkat” sportolóink és teljesítményük által.    

 

 

Visszatekintve a dolgokra, kijelenthetem anélkül, hogy tévednék: a 2015-ös 

év – a számos elénk gördülő akadály ellenére – a marosvásárhelyi 



közigazgatásban a megvalósítások éve volt. Egy modern várost ígértünk a 

polgároknak, kikövezett utakkal és sétányokkal, vonzó játszóterekkel. 

Marosvásárhely szinte az egész évben egy nagy építőtelep volt, az eredmény 

pedig egy szolid és tartós infrastruktúra, amely képes a közösség 

igényeinek megfelelni. Örömömre szolgál, hogy a polgárokkal való 

együttműködés a nehezebb helyzetekben is jól működött. A városlakók 

megértettek minket, együttműködtek velünk, segítettek abban, amit tenni 

igyekeztünk, üdvözölték csapataink jelenlétét a város lakónegyedeiben, 

segítőkészek voltak, megértették, hogy erőfeszítéseink az ő javukat 

szolgálják. A sajtóban nemegyszer jelentek meg olyan írások, amelyekben 

valamelyik felújított utca vagy lakónegyed lakói dicsérettel illettek minket 

azért, amit megvalósítottunk. Ez azt jelenti, hogy a lakók tudják: a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a marosvásárhelyieké, és az is 

marad – románoké és magyaroké egyaránt – és ami engem illet, 

biztosíthatom őket, hogy a Győzelem tér 1. Szám alatt mindig nyitott 

ajtókon kopogtatnak majd! 

 

 

Claudiu Maior, 

Marosvásárhely alpolgármestere 
 


