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Közel 1400-an töltöttek ki kérdőíveket a megyeszékhely városvezetése által lebonyolított felmérés keretében 

Másképp osztanák a pénzeket a szentgyörgyiek
A sepsiszentgyörgyiek jó része szembeállítja a sport és 

a kultúra támogatását az infrastruktúrafejlesztéssel, az 

egyház finanszírozása helyett jobban örülnének az egész-

ségügy fejlesztésének, és kevesen költenének szociális 

projektekre a városháza által végzett felmérés szerint.

Nincs egyszerű helyzetben 
a sepsiszentgyörgyi önkor-
mányzat a rétegzett társa-

dalom miatt, hiszen sok esetben 
a polgároknak egymásnak hom-
lokegyenest ellentmondó elvárá-
saik vannak – fogalmazott An-
tal Árpád. Sepsiszentgyörgy pol-
gármestere tegnapi sajtótájékoz-
tatóján értékelte ki azt a felmé-
rést, amelyet az elmúlt hetekben 
tölthettek ki a városlakók, akik-
nek egytől ötig terjedő skálán kel-
lett értékelniük negyven beruhá-
zást, tevékenységet, szolgáltatást 
és intézményt. A közvélemény-
kutatás során 1327 kérdőívet töl-
töttek ki, ez a szám alapján rep-
rezentatív lenne, ám mivel a vé-
leménynyilvánítás önkéntes volt, 
a minta nem számít annak. A fel-
mérésben 758-an magyarul, 569-
en románul válaszoltak, a többsé-
gi nemzethez tartozó helyiek így 
arányukhoz mérten fontosabbnak 
tartották a véleménynyilvánítást. 
„Nincs könnyű dolgunk, akár-
mit döntünk, a városlakók egy ré-
szének tetszik, a másik részének 
nem. A javaslatokat, véleményeket 
megvitatjuk a különböző frakci-
ókban, bizottságokban, az egyér-
telmű jelzéseket figyelembe vesz-
szük, ám ezek nem egy irányba 
mutatnak” – értékelte Antal Árpád 
az eredményeket.

Számos polgár ellentétekben 
gondolkodik

Kiderült például, hog y sokan 
szembeállítják a sport és a kul-
túra támogatását az infrastruktú-
ra fejlesztésével, mondván, hogy 
a sportcsapatokra vagy a műve-
lődési intézményekre fordított 
pénzt inkább utak, járdák építé-
sére kellene költeni. Antal Árpád 
rámutatott: tíz éve polgármester, 
és azóta próbál egyensúlyt tarta-
ni a közösségfejlesztés és az inf-
rastruktúra kiépítése között. „Ha 
a sport és a kultúra támogatásá-
ra fordított összegeket elvennénk, 
rövid távon látványos beruházá-
sokat lehetne eszközölni, ám ha 
a közösségépítést elhanyagoljuk, 
húsz-harminc év múlva ki fog a tö-
kéletes járdákon járni?” – érvelt a 
városvezető. Sok válaszadó kitért 
arra, hogy ne támogassák köz-
pénzből az egyházakat, szerin-
tük ehelyett inkább egészségügyi 
intézményeket kellene építeni, il-
letve korszerűsíteni. Antal sze-
rint ez az országos „Vrem spitale, 
nu catedrale!” („Kórházakat aka-
runk, nem katedrálisokat!”) szlo-
gen helyi leképezése, viszont tud-
ni kell, hogy a kórházak létesíté-
se és fenntartása nem a helyi ön-
kormányzat hatásköre. Abban 
sincs konszenzus, hogy parkoló-

kat vagy zöldövezetet kellene in-
kább létrehozni. A szociális jel-
legű kiadásokat sem támogatják 
sokan, és a mélyszegénységben 
élők felzárkóztatására is kevesen 
költenének, továbbá a kutyamen-
helyet sem tartják fontosnak, ám 
a kóbor ebek látványa a többséget 
zavarja. Nagyon sokan drágáll-
ják a parkolást, bár ezzel a pol-
gármester szerint nem a bevétel-
szerzés a céljuk, hanem a keres-
let-kínálat szabályozása. Népsze-
rűtlen továbbá a helyi rendőrség, a 
román színház, az MStudió támo-
gatása, de új uszoda vagy vásár-
csarnok építésére sem költenének 
a sepsiszentgyörgyiek.

A fiatalokkal találkozna Antal Árpád

Antal Árpád elmondta, sok konkrét 
javaslat is megfogalmazódott pél-
dául egyes utcák felújításáról, át-
járók létrehozásáról, közvilágítá-
si gondokról, ezek többségéről már 
tudomásuk volt, és a megoldás is 
folyamatban van, vagy körvonala-
zódik. Ugyanakkor sok olyan ész-
revételt leírtak a polgárok, ame-
lyek az önkormányzati munka 
szempontjából értelmezhetetle-
nek, például hogy ne vándorolja-
nak el a fiatalok, vagy csökkent-
sék a politikusok fizetését. „Sok 
az olyan elvárás, aminek megoldá-
sa nem tartozik az önkormányzat 

hatáskörébe, ezért a következők-
ben hangsúlyt fektetünk arra, hogy 
ezt elmagyarázzuk. Az egészség-
ügyi ellátást, a kormányzati intéz-
mények munkatársainak hozzá-
állását, a nem önkormányzati tu-
lajdonban levő épületek felújítá-
sát nem lehet az önkormányzaton 
számonkérni” – szögezte le Sepsi-
szentgyörgy polgármestere. Antal 
Árpád ugyanakkor tervezi, hogy a 
közeljövőben a legfiatalabb nemze-
dék képviselőivel találkozik, hogy 
felmérje igényeiket, hiszen sokan 
megfogalmazták, hogy „fiatalo-
sabb várost” szeretnének. 

Bíró Blanka

Elkészülhet határidőre a Kolozsvár–Marosvásárhely-sztráda Felgyorsult  
a népességfogyás
Tavaly 69 279 fővel csökkent Ro-
mánia lakossága, ami 25,5 szá-
zalékkal több, mint az előző év-
ben mért népességfogyás – közöl-
te tegnap az országos statisztikai 
intézet. A statisztikai intézet által 
bemutatott adatsor szerint a tava-
lyi év minden hónapjában negatív 
volt a természetes népszaporulat. 
Előző évben 55 176 fővel fogyott a 
népesség. Tavaly 191 496 gyerek 
született, ami 5,8 százalékos csök-
kenést jelent 2016-hoz mérten. 
A halálozások száma 1,3 száza-
lékkal, 260 775-re nőtt 2017-ben.  
A természetes népszaporulat 25 
éve, 1992-ben került negatív tarto-
mányba, azóta egyre súlyosbodik 
a népességfogyás, a szakemberek 
pedig a mutatók további romlásá-
ra számítanak. Az állandó lakos-
ság 2014-ben húszmillió alá csök-
kent, pedig a rendszerváltozáskor 
még több mint 22 millió volt Ro-
mánia lakossága. Az ENSZ egyik 
előrejelzése 2050-re 14,5 milli-
ós lakosságot jósolt Romániának, 
amennyiben nem változik a népes-
séget befolyásoló főbb mutatók 
alakulása. A demográfiai adatokat 
kedvezőtlenül befolyásolja, hogy 
mintegy 3 millió román állampol-
gár él külföldön, akiknek zöme az 
aktív lakossághoz tartozik, vagyis 
közöttük sokan vannak olyanok, 
akik a gyermekvállalás szempont-
jából fontos 25-45 év közötti kor-
osztályhoz tartoznak.

Több mint 80 személy vesztette éle-
tét 2017-ben családon belüli erősza-
kos tettek miatt – közölte vasárnap 
este a România Tv műsorában Car-
men Dan belügyminiszter. Az idé-
zett forrás szerint az életet követe-
lő családon belüli erőszakos tettek 
száma csökkent. Míg 2016-ban 191 
halálos áldozatot követeltek az erő-
szakos cselekmények, tavaly 84 ál-
dozatot jegyeztek. „Nőként és bel-

ügyminiszterként semmilyen ma-
gyarázatot nem tudok elfogadni az 
erőszakos cselekedetekre, annál is 
inkább, hogy ez általában nőket vagy 
gyerekeket érint, (...) Sajnos van-
nak olyan esetek, amelyek gyilkos-
sághoz vezetnek” – nyilatkozta az 
Agerpres szerint Dan. A belügymi-
niszter hangsúlyozta, hogy 2017-ben 
mintegy 3000 távoltartási parancsot 
adtak ki, azonban közel 1000 eset-

ben ezeket nem tartották be. A kor-
mány egyébként csütörtöki ülésén 
fogadta el a családon belüli erőszak 
megfékezéséről szóló törvényterve-
zetet, amely bevezeti az ideiglenes 
védelmi rendeletet, amellyel a rend-
őrnek joga lesz azonnal közbelépni 
az áldozat védelmében és az agresz-
szor eltávolításáért. Nelu Barbu szó-
vivő közölte, ez a jogszabály két vo-
natkozó törvényt módosít és beve-

zeti az ideiglenes védelmi rendele-
tet, amely lehetőséget teremt a rend-
őrnek az azonnali, hatékony közbe-
lépésre (...) az áldozat védelmében 
és az agresszor eltávolításáért” – 
mondta az Agerpres szerint Barbu 
a Victoria-palotában tartott sajtóér-
tekezletén. Emlékeztetett: a védelmi 
rendeletet már 2012-ben bevezették, 
a mostani rendelkezés „segíti annak 
alkalmazását”.

Tragikus adatok a családon belüli erőszakról

A jövő év végére elkészülhet az 
észak-erdélyi autópálya Kolozs-
vár és Marosvásárhely közötti ré-
sze a nagyberuházások alakulá-
sát figyelemmel kísérő Infrastruk-
túráért Egyesület (Asociaţia Pro 
Infrastructură) szerint, amely légi 
felvételt készített az építőtelep egy 
részéről. A szervezet közleményé-
ben rámutat: noha látszólag a mun-
kálatok nincsenek előrehaladott ál-
lapotban, figyelembe kell venni, 
hogy a szakaszra csak 2017 novem-
berében bocsátották ki az építkezési 
engedélyt, az elmúlt hónapokban pe-
dig többé-kevésbé téli időjárási kö-
rülmények között zajlott a tevékeny-
ség. Az egyébként az autópálya-pro-
jektekkel szemben igencsak kriti-
kus egyesület így elégedett a Kolozs-
vár–Marosvásárhely-sztráda álla-
potával, és az eddigiek alapján va-
lós esélyt látnak arra, hogy 2019 vé-

gére elkészült a szakasz. Amennyi-
ben ez megvalósul, az észak-erdélyi 
sztrádán megszakítás nélkül lehet-
ne közlekedni a Kolozsvár melletti 
Magyarnádas és a Marosvásárhely-
hez közeli Nyárádtő között. 

Az egyesület Gyulafehérvártól 
északra, a Szászsebes és Torda kö-
zötti autópálya építőtelepéről is ké-
szített légi felvételeket a napokban, 
ezzel a beruházással azonban már 
korántsem annyira elégedettek. Rá-
mutatnak: a munkálatok jól láthatóan 
kezdetleges állapotban vannak, így 
a kivitelező Impresa Pizzarotti cég-
nek komoly erőfeszítéseket kell ten-
nie annak érdekében, hogy az ugyan-
csak 2019 végi határidőre elkészül-
jön a szakasz. A felvételek alapján a 
kivitelezőnek az egyenlőtlen felületű 
talajjal, a lejtőkkel gyűlt meg a baja.

kőrössy andrea

A városházán sokan számon kérték az egészségügyi intézmények hiányát, holott az nem önkormányzati hatáskör

Jól haladnak a munkával ahhoz képest, hogy novemberben kaptak engedélyt

Fotó: pro inFrastructura egyesület




