
A Transport Local S.A.

A Transport Local igazgatója Tatár Béla, ősrégi RMDSZ-es figura, az 
igazgatói tanácsban pedig nemcsak a románok, Vasile Filimon és Ovidiu 
Ioan Maier, hanem a magyarok képviselői is jelen vannak: Kozma Mónika 
és Piros Magda. Ők nem felelnek ugyan a polgármesteri hivatal és a helyi 
tanács döntéseiért, de érdekes módon 2019-re úgy triplázódik meg Tatár 
Béla fizetése (és duplázódik a többi alkalmazotté), hogy a Transport Local 
nyeresége nem több, mint 64 820 lej. Ennek ellenére a polgármesteri hiva-
tal 2019-ben is arra készül, hogy 27 millió lejjel (nagyjából 5,8 millió euró) 
támogassa a Siletinát.

Vass levente kiszivárgott emailje 
a 2016-os választási kampányban: 
saját listáját erőlteti
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A z első nagyobb botrány 2016 
őszén érkezik, amit aztán 
csak évek múlva sikerül ren-

dezni, és azt sem a vásárhelyieknek 
köszönhetően. A marosvásárhelyi 
katolikus iskola ügyeként elhíresült 
esetet nem tudjuk a teljes valójában 
bemutatni, de az RMDSZ korábbi és 
jelenlegi tanácsosának, Peti András-
nak ezzel kapcsolatos tevékenysége 
minimum vitatható. Mint ismert, az 
épp csak megalapított vásárhelyi 
katolikus líceum igazgatóját, Tamá-
si Zsoltot elhurcolta a DNA, az iskola 
számláit zárolták, állt a bál, a poli-
tikai szereplők magyarellenességet 
emlegettek, több erdélyi városban is 
tüntettek a DNA intézkedései ellen. 
A frissen indult Kritiq.eu nevű tény-
feltáró blog viszont rárúgja az ajtót 
a felelősség elkenéséhez hozzászo-
kott vásárhelyi képviselőkre, és há-
rom részes cikksorozatban tárja fel a 
marosvásárhelyi önkormányzat, és 
főként a vásárhelyi RMDSZ-frakció 
által elkövetett mulasztásokat.

A történet dióhéjban: bár 2014-
ben egy önkormányzati határozat-
tal megalapítják az iskolát, azt már 
születése pillanatában bíróságon 
támadja meg Maros megye akkori 
prefektusa, Vasile Oprea. A vo-
natkozó jogszabályok értelmében 
ilyenkor a helyi tanács határoza-
ta automatikusan felfüggesztésre 
kerül, azaz az iskolaalapító ön-

kormányzati határozat már nem 
érvényes! 2015 márciusában a bí-
róság igazat ad a prefektusnak, és 
az alapításról szóló határozatokat 
visszavonatja az önkormányzattal, 
de semmi baj: 2015 őszén úgy he-
lyezi be a helyi tanács a vásárhelyi 
iskolahálózatba a katolikus isko-
lát, hogy arról érvényes határozat 
nincs. Bár mind az oktatásügyi 
minisztérium, mind a DNA hibá-
kat követett el az eljárás során, az 
tagadhatatlan: a vásárhelyi RMDSZ 
frakciója komoly mulasztásokat kö-
vetett el. Úgy is fogalmazhatnánk: 
olyan és akkora labdát dobtak 
fel, amit nem lehetett nem leüt-
ni. A diákok felháborodott szülei 
meglátogatják Peti Andrást és az 
RMDSZ-frakciót a Városházán, ahol 
Peti röviden így értékeli a helyzetet: 
„a mi álláspontunk az, hogy az is-
kola működik”.

Frappáns válasz, de senki sem 
nevet rajta: a DNA-nak és a ható-
ságoknak úgy általában nem ez 
az álláspontja. 2017 februárjában 
a tanfelügyelőség már nem enged 
új diákokat beiratkozni az intéz-
ménybe, amely végül átköltözik a 
reformátusokhoz, a Bolyaiba, ami 
az ökumené szép példája is lehetne. 
Amikor már a szülői közösséget és 
egy-két lelkes magyart leszámítva 
már minden vásárhelyi lemondana 
a katolikus iskoláról, Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnöke ve-
szi kézbe a dolgokat, és végül meg-
születik a román kormányrendelet, 
amellyel megalapítják a katolikus 

iskolát. A vásárhelyi magyar smek-
kerizmus, Maros-parti tájszólással, 
táttájéság immár nemzetközi szin-
ten is zavaró tényezővé válik.

A POL képviselői 2017 őszén ha-
tározati javaslatot terjesztenek be, 
amelyben köteleznék a Polgármes-
teri Hivatalt, hogy helyezze ki a két-
nyelvű utcanévtáblákat. Az RMDSZ 
érzi a versenyhelyzetet, így ők is 
benyújtanak egy külön javaslatot, 
ebben a hivatalos utcanévjegyzék 
módosítását kérik. A személyisé-
gekről elnevezett utcák, terek ese-
tében maradna az eredeti román, il-
letve magyar elnevezés, míg a többi 
utcanév esetében elkészül azok hi-
vatalos fordítása, és annak alapján 
új utcanevek, immár kétnyelvűek 
kerülnek ki Marosvásárhely ház-
falaira. A javaslatban határidő is 
szerepel: 2018. június 30., valamint 
az is belekerül, hogy a felmerülő 
költségeket, a polgárok személyi 
igazolványainak cseréjével együtt 
a város büdzséjéből fedezik. A POL 
és az RMDSZ megegyezik, kölcsö-
nösen támogatják egymás javas-
latait, így is lesz, megszavazzák 
azokat. Lucian Goga, Maros megyei 
prefektus pedig elindul a bíróság-
ra – később meg is nyeri a pert, a 
város jegyzője elfelejt elmenni a 
tárgyalásra, később az RMDSZ és a 
POL együttesen követelik a lemon-
dását, de hiába.

A tömegközlekedés botránya

A városi tömegközlekedést szerve-
ző, intéző és tulajdonló egyik cég 
a Transport Local Rt. – társulási 

szerződésben áll a Siletina Impex 
Kft .-vel, ami viszont magáncég. 
A két cég közötti együttműködési 
szerződést az a Claudiu Maior írta 
alá, akit a bíróság korábban ösz-
szeférhetetlenség miatt jogerős 
határozatban tiltott el a közügyek 
gyakorlásától, mellesleg Dorin Flo-
rea polgármester jobbkeze, egykori 
városmenedzser – a tiltó határozat 
2017 novemberében még javában 
hatályos, de ez nem akadályozza 
meg Maiort, hogy besétáljon a ta-
nácsülésekre, és nyomást gyako-
roljon a választott képviselőkre. A 
Siletina – meglepő módon – jól jár 
a várossal kötött szerződésével: a 
város 2016-ban vásárol nekik 20 au-
tóbuszt, 2012 és 2016 között pedig 
19 millió lejjel (több mint 4 millió 
euró!) támogatja az együttműkö-
dést – közpénzből! – ráadásul a 
Siletina 40%-os részesedéssel bír a 
Transport Localban, viszont ehhez 
semmiféle tőkeapportot nem hajtott 
végre, ami nemcsak a józan parasz-
ti észnek mond ellent, hanem jogi 
kérdéseket is felvet. Ez még akár 
emészthető is lehetne, ha valóban 
történnének fejlesztések a tömeg-
közlekedés terén, de a helyzet több 
mint siralmas: a városi közlekedés 
egyik jelentős ágát továbbra is a 
Maxi Taxinak nevezett, ezek a sze-
mélyszállításra átalakított „dubák” 
jelentik. A géppark olyannyira el-
avult és a buszok hiánya miatt any-
nyira zsúfoltan közlekednek, hogy 
az is megtörtént: egy maxi taxi aj-
taja kiszakadt, egy utas menet köz-
ben pottyant ki a mozgó járműből. 
A buszokkal sem jobb a helyzet, a 

járművek időnként kigyulladnak, 
de a kommunista rezsim mélysze-
génységére jellemző tömegközleke-
dési iszonyatot leginkább az alábbi 
kép fejezi ki – a menet közben le-
robbant buszt az utasok tolják meg!

Ilyen körülmények között mi-
nimális elvárás lenne, hogy a vá-
lasztott képviselők újragondolják 
a helyzetet, de nem ezt teszik. A 
2017-ben lejáró társulási szerződést 
a helyi tanács szavazatai alapján 
meghosszabbítják. A határozati 
javaslatot nemcsak támogatja az 
RMDSZ, hanem egyenesen ők a 
tervezet benyújtói: Mózes Leven-
te Sándor, Bakó Szabolcs, Bakos 
Levente, Csíki Zsolt javaslatára 
aztán szépen meghosszabbítják a 
Transport Local és a Siletina kö-
zötti szerződést, miközben a POL 
képviselője, Hermann Mark Chris-
tian folyamatosan jelzi minden le-
hetséges fórumon: ezzel a lépéssel 
a város elesik egy 25 millió eurós 
uniós támogatástól, ugyanis annak 
feltétele, hogy a városi tömegközle-
kedés a város kezében, tulajdoná-
ban legyen. Az RMDSZ arroganciá-
ja nem ismer határokat: berekesztik 
a tanácsülést, de nem azelőtt, hogy 
a Siletina és a Transport Local közti 
társulási szerződés meghosszabbí-
tását megszavaznák.

A pokol felé teljes gőzzel
A frakció, amely hosszú távon diszkreditálta a közösségi képviseletet
• A marosvásárhelyi Poklos-patak partján, 
a pokol tornácán üldögél tíz városházi ma-
gyar tanácsos – akár egy népdal kezdő sorai 
is lehetnének, de nem azok. 2016 után a he-
lyi RMDSZ-frakció olyan szintű mélyrepülést 
mutatott be, amelyet joggal jellemezhetünk 
úgy: minden idők legrosszabb városvezetését 
hozták össze, a kommunista rezsim időszakát 
is beleszámítva. A Kilátó mellékletének teljes 
terjedelme sem lenne elég, hogy legalább a 
nagyobb horderejű ügyeket bemutassuk, de 
igyekeztünk úgy meríteni az elmúlt három év 
eseményeiből, hogy az olvasó képet kapjon a 
párton belül farkasfalkának nevezett frakcióról.
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