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Vass Levente kirándulásnak tartja az utat, Makkai Gergely a világbéke fontosságát hangsúlyozza

„Koreai háború” a vásárhelyi RMDSZ-ben

A marosvásárhelyi RMDSZ-ve-
zetés több ízben is kifejtett 
nemtetszése ellenére a szer-

vezet két önkormányzati képviselő-
je, Makkai Gergely alpolgármester 
és Bakos Levente tanácsos úgy dön-
tött, kiutazik a szeptember 18-ai dél-
koreai világbéke-konferenciára. A 
mintegy fejenként hatezer-ötszáz lej-
nek megfelelő útiköltségeket (négy 
személyre) közpénzből a városháza 
állja. Kettejük döntését az RMDSZ ve-
zetése nyilvánosan is elítélte.

Nem indokolt a koreai kirándulás

Az RMDSZ marosvásárhelyi vezető-
sége közleményben dorgálja meg a 
tanácsosokat, és különösképpen azo-
kat, akik a dél-koreai „kirándulásra” 
beneveztek. A szervezet hivatalos ál-
láspontja szerint nagyon nehezen 
elképzelhető, hogy a szöuli út közvet-
len közösségi hasznot hozhat, ezért 
az RMDSZ-vezetés szerint a frakció 
tagjai nem kell hogy részt vegyenek 
ezen a közpénzen történő kirándu-
láson. „Az iránymutatás ellenére két 
tanácsosunk, Makkai Gergely és Ba-
kos Levente úgy döntöttek, mégis 
részt kívánnak venni ezen az úton. 
Úgy gondoljuk, gesztusuk nem erősí-
ti kettejük politikai integritását, mint 
ahogy a felmerült utazási költségek 
és napidíjak a mi szempontunkból 
teljesen indokolatlan önkormány-
zati kiadások. A helyzet visszássá-
gát feloldaná, ha Makkai Gergely és 
Bakos Levente visszaforgatná a rá-
juk fordított pénzt, és egy fontos he-
lyi közösségi projekt javára írná jóvá” 
– áll a közleményben. Az ügyveze-
tő elnökség éppen ezért azt javasolja 
a két helyi politikusnak, hogyha már 
mindenáron ragaszkodik az ázsiai 
kiruccanáshoz, annak városkasszá-
ból származó költségeinek megfe-

lelő összeget, több mint hatezer lejt 
adományozzanak a Bolyai-sportpá-
lya felújítására.

Makkai: Marosvásárhelynek is
érdeke a világbéke

Makkai Gergely alpolgármester, aki 
a tavaly is elégedetlenséget váltott 
ki a pártvezetésben a 2017-ben tör-
tént kiutazásával, ezúttal sem hajlan-
dó lemondani a koreai kiszállásról. 
Ezúttal azonban a felesége is elkí-
séri – saját pénzéből. „A delegáció ko-
molyságát erősíti, ha valaki a felesége 
társaságában jelenik meg” – magya-
rázta lapunknak Makkai. Szerinte 

azok után, hogy a dél-koreai partne-
rek a béke városa címet adományoz-
ták Marosvásárhelynek, Dorin Florea 
polgármestert pedig a béke nagykö-
vetének nevezték ki, pofátlanság lett 
volna visszautasítani a meghívást. 
„Az emberiség egyik legfontosabb vá-
gya a világbéke megteremtése, és az, 
hogy a két Korea egyesüljön. Ez ne-
künk, marosvásárhelyieknek is na-
gyon fontos, elvégre Dél-Koreában 
Románia első deklarált békevárosa 
vagyunk” – sorolta érveit Makkai 
Gergely. Az alpolgármester hozzá-
tette, tavaly 130 ország mintegy 170 
küldöttsége tisztelte meg jelenlétével 
a szöuli szervezőket. Köztük számos 

volt és jelenlegi államfő, miniszterel-
nök, politikai elöljáró, vallási vezető 
vett részt a világbéke-konferencián. 
„A világbéke megvalósításáról be-
szélő neves nemzetközi jogászo-
kat hallgattam tátott szájjal. Mint a 
Szent György-lovagrend tagja érez-
tem magamban, hogy ehhez az esz-
méhez tartozom én is, tartozunk mi 
is” – idézte fel tavalyi élményeit az al-
polgármester, aki egyébként az emlí-
tett lovagrend priorja. Szerinte azok, 
akik ellenzik a küldöttség kiutazását 
a világbéke ellen szólnak, és inkább a 
zavarosban halásznak.

A költségeket illetően Makkai Ger-
gely megjegyezte, hogy a koreai út-
tal járó kiadás a városháza számára 
nem jelent nagy tételt. „Különben is, 
az ottlétünket mi fedezzük, nem Vá-
sárhely önkormányzata és nem a 
szervezők” – tette hozzá.

Bakos: szereptévesztésben van
az RMDSZ

Az ügyvezető elnökség közleményé-
re, érintettként Bakos Levente egy 
ellenközleménnyel reagált. Ebben le-
szögezi, hogy nem kirándulásról van 
szó, ugyanakkor megállapítja, hogy 
minden bizonnyal személyes ügyek 
állnak a pártvezetés állásfoglalá-
sa mögött. „Addig, ameddig ki nem 
derült, hogy én is elkísérem Maros-
vásárhely alpolgármesterét hivata-
los útjára, senkinek semmi baja nem 
volt a kiszállással. A közelmúltban 
és korábban is évente többször tör-
téntek kiutazások a város színeiben, 
tengeren innen és túl, RMDSZ-veze-
tők vagy csak tanácsosok személyé-
ben” – írja a tanácsos. Bakos szerint 
egyébként a helyi szervezet vezetői 
szereptévesztésben vannak, hiszen 
nem az ő tisztük megállapítani, hogy 
a várost képviselni mikor indokolt, és 
mikor nem. A tízfős tanácsoscsapat 
legrégebbi tagja úgy véli, nem az 
RMDSZ helyi szervezetének dönté-
se, hogy ki utazik ki, és ki nem. „Nem 
a mi politikai integritásunkkal van a 
baj, hanem pont az említett testület 
hangadóiéval, ugyanis nagyon naiv 
kell hogy legyen az a választópolgár 

aki elhiszi, hogy az RMDSZ-frakció, 
egyetlenegy tartózkodás mellett, az 
ügyvezetés akarata ellenére egyön-
tetűen megszavazta volna ezt a ko-
rábban is vitás utat. Engem személy 
szerint utasítottak a támogató szava-
zatra. Mikor ezt többen nem vállal-
tuk, titkosították a szavazást” – állítja 
levelében Bakos Levente. A szövet-
ség tanácsosa úgy érzi, ő az első he-
lyi politikus a vásárhelyi RMDSZ 
történetében, akit azért pellengérez 
ki a szervezet, mert végrehajtotta a 
pártfeladatot. Kérdésünkre, hogy a 
vita kirobbanása után miért döntött 
úgy, hogy elkíséri Makkai Gergelyt 
a koreai útra, Bakos Levente leszö-
gezte, hogy jelenlétével a küldöttség 
szakmai tartalmát szeretné növel-
ni. „Tekintve szerény, de létező kore-
ai kapcsolatrendszeremet, sem jogi, 
sem erkölcsi és végképp semmilyen 
RMDSZ szervezeti szabályt nem lép-
tem át a döntés pillanatában. Elisme-
rem, hogy ez a döntés lehet, hogy több 
marosvásárhelyi polgárban nemtet-
szést válthat ki, valóban szokatlan 
kiutazásról van szó. Őszintén sajná-
lom” – tette hozzá az önkormányza-
ti tanácsos.

Vass szerint ez tiszta kirándulás

A városi szervezet elnöke, Vass 
Levente szerint bárki bármilyen 
csomagolásban is mutatná be a vi-
lágbéke-konferenciát, az azon va-
ló részvétel semmiféle hasznot nem 
jelent Marosvásárhely számára. Az 
RMDSZ vezetője ezt már a tavaly is 
így látta, most is azt kérte az RMDSZ 
városi tanácsosaitól, hogy lehető-
leg ne támogassák a választottak és 
köztisztviselők közpénzből törté-
nő kirándultatását. „Miféle hivatalos 
küldöttség ez, ha az úgynevezett ven-
déglátók sem a szállást, sem a kosz-
tot nem fedezik, de még csak a röptéri 
transzfert sem biztosítják? Ez nem 
kétoldalú kapcsolaterősítés, hanem 
kirándulás” – jelentette ki lapcsalá-
dunknak az RMDSZ marosvásárhe-
lyi elnöke.

SZUCHER ERVIN

Vitát, nyilatkozatot, ellennyilatkozatot és vádaskodást szült az RMDSZ marosvá-

sárhelyi szervezetében Makkai Gergely alpolgármester és Bakos Levente önkor-

mányzati tanácsos „feliratkozása” abba a négyfős városházi küldöttségbe, amely 

a dél-koreai világbéke-konferenciára készül látogatni.
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Ha egyszerűsíteni akarunk, azt mondhat-
nánk: kétféle ember van. Az egyik, aki önként 
sorakozik fel a kisebb vagy nagyobb lélegze-
tű szemétszedő akciók mögé: kesztyűt húz, 
nem restell hajladozni, segít összegyűjteni a 
lassan mindent beborító hulladékhalmokat a 
természetből. A másik fajta ember az, aki lel-
kiismeret-furdalás nélkül, könnyedén elhajítja 
az évszázadokig fel nem bomló pillepalac-
kot, sörös dobozt, nájlonzacskót, ahova éri, 
kiborítja az erdőszélre, és persze ott is hagyja 
óriási mennyiségű építkezési szemetét. Ha 
megkísérelnénk megsaccolni, hogy kik lehet-
nek többen, az a sejtésünk: sajnos az utóbbi 
kategóriába tartozók. De szerencsére akad-
nak, akik szembeúsznak a szélrózsa minden 
irányából a természetbe ömlő szemétáradat-
tal, például azok is, akik most a hétvégén csat-
lakoznak országszerte a Kitakarítjuk Romániát 
elnevezésű szemétgyűjtő akcióhoz, amelybe 
célja szerint egymillió önkéntest vonna be a 
Let’s do it Romania! civil szervezet. Egyébként 
150 ország kapcsolódott a világszintű környe-
zetvédő akcióba, hogy lehetőleg minél több 
szeméttől szabadítsák meg az önkéntesek 
nemcsak az erdőszéleket, mezőket, az utak 
mentén húzódó területeket, de a vízpartokat, 
álló és folyóvizeket is.

Nem kérdés, mennyire létfontosságúak a 
hasonló kezdeményezések. Akárcsak az, hogy 

minél többen vegyenek részt bennük, beleértve 
a fiatal generációk képviselőit is, hiszen koránt-
sem mindegy, és jórészt rajtuk fog múlni, hogy 
milyen tisztaságú környezetet örökítenek majd 
ők tovább utódaiknak. Az viszont igenis kérdés, 
rövid és hosszú távon, adott mikroterületenként 
és globálisan is, hogy ki bizonyul győztesnek 
a szemételdobálók és szemétösszegyűjtők 
„versenyében”. Sőt mintha nem is versengés, 
hanem egyenesen egyfajta háború zajlana: az 
egyik fél megkísérli megsemmisíteni a másik 
fél munkálkodásának eredményét. És ez így 
megy évről évre: minden tavasszal nagyszabású 
takarítást szerveznek a környezetvédők, aztán 
pár hónap múlva újra szeméttengerek virítanak 
a környezetben. Ősszel megismétlik a hulladék-
gyűjtést azok, akiket zavar, hogy állandóan ott 
hevernek a műanyag palackok, színes csoma-
golóanyagok a természetben, de amire újra 
kitavaszodik, kezdhetik elölről, hiszen időközben 
nem pihennek a másik csoport képviselői: ren-
dületlenül „munkálkodnak” . Tavasszal, nyáron, 
ősszel és télen is.

Mindenki döntse el, melyik csapatba szeret-
ne tartozni, melyik oldalon kíván háborúzni. 
Döntsön annak tudatában, hogy több száz évre 
saccolják az időt, amíg lebomlik a műanyag hul-
ladék. És annak tudatában, hogy ha így folyik ez 
tovább, ki tudja, élhető állapotban kapják-e meg 
gyerekeink, unokáink egyetlen bolygónkat.

Szemétgyűjtők és szemétdobálók háborúja
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Kovászna a legtisztább megye
Kovászna megyében több mint 
húsz, és a szervezők reményei sze-
rint több ezer háromszéki vesz 
részt szombaton a Let`s do it vi-
lágszintű szemétgyűjtő akcióban. 
Grüman Éva programkoordinátor a 
lécfalvi szemétlerakónál megtartott 
tegnapi sajtótájékoztatón elmond-
ta,  eddig 1500-an jelentkeztek, de 
még péntekig mozgósítanak. Há-
romszéken is az erdőszéleket, a fo-
lyóvizek partját takarítják, de mivel 
Kovászna megye az ország egyik 
legtisztább térsége, ezért nem a be-
gyűjtött hulladék mennyisége szá-
mít, a környezettudatos nevelésre 
fektetik a hangsúlyt. Az önkéntesek 
szombaton reggel 9 órakor a sep-
siszentgyörgyi Erzsébet parkban 
találkoznak, a városban több hely-
színen takarítanak, az Olt folyó a 
Debren-patak partján, Sugásfürdő 
és Előpatak felé az erdőkben és a 
romák által lakott Őrkő negyed-
ben. A megye több településén az 
önkormányzatok a tanintézetekkel 
karöltve szervezik meg az akciót. 
Ambrus József, a Kovászna Megyei 
Hulladékgazdálkodási Egyesület 
igazgatója elmondta, az egyesü-

lethez tartozó hulladékbegyűjtők, 
és a lerakót működtető ECO Bihor 
is felkészült az akcióra, bármeny-
nyi szemetet ingyen elszállítanak 
és átvesznek. Kérdésünkre kifej-
tette, nem tartanak attól, hogy ha 
a szemét mennyiség után kell majd 
fizetni a díjat, megszaporodik az er-
dőszéleken, patakpartokon lerakott 
szemét. Kifejtette, falvakon jelen-
tősen csökkent a vegyes hulladék 
mennyisége, ami azt jelenteni, hogy 
egyre többen komposztálnak, sze-
lektíven gyűjtenek. „Ha a különbö-
zetet kihordanák az erdő szélére, 
térdig járnánk a szemétbe, hiszen 
havi ezer tonna csökkenést mutat-
nak a statisztikák” – mondta Amb-
rus József.

Amint arról beszámoltunk, a 
Let’s do it Romania! nevű civil szer-
vezet azt tűzte ki célul, hogy az idei 
szemétgyűjtési akcióba a lakosság 
öt százaléka, azaz egymillió romá-
niai ember kapcsolódjon be. Világ-
szerte különben eddig 150 ország 
csatlakozott a környezetvédelmi 
akcióhoz.

BÍRÓ BLANKA

Makkai Gergely marosvásárhelyi alpolgármester szerint nem jelent
nagy tételt a városháza számára a koreai úttal járó kiadás
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