
Az RMDSZ által benyújtott 
kétnyelvű utcanevek jegyzéke 
– minden hivatalos lakcím 
megváltozna

▴  FORRÁS:  NETHUSZÁR

Az egységes főtéri arculatot már 
megbontották – mi jöhet még?

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  HAÁZ VINCE

Makkai Gergely

Marosvásárhely magyar alpolgármestere akkor került be a hírekbe, amikor 
közpénzből utazott Bakos Levente képviselőtársával együtt Dél-Koreába, 
Lee Man Hi szektavezér világbéke-konferenciájára. Az ügy miatt a megyei 
RMDSZ Makkai lemondását követeli, ő viszont enged saját érzelmeinek és 
marad. Botrányos politikai magatartása már Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
ingerküszöbét is eléri, aki kijelenti: Makkai Florea embere, de különböző 
okok miatt nem tudják leváltani. A POL 2019 szeptemberében javaslatot 
nyújt be, amelyben az alpolgármester leváltását kérik, a szövetségiek ezt 
nem támogatják, helyette ők maguk nyújtanak be egyet, hasonló céllal, 
végül több mint kétharmados többséggel, ez meg is történik.
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Haverok, buli, hanta

A vásárhelyi városvezetés, nem ke-
vés RMDSZ-es segítséggel valóság-
gal önti a közpénzeket az ingyen 
koncertekbe, az ingyen etetés-ita-
tás általuk szervezett bulijaikba. 
Csak az ingyenes koncertek több 
millió eurót emésztettek fel az el-
múlt három évben, és ne higgyük, 
hogy csak román zenekaroknak jut 
a mannából. A magyarországi Edda 
is vissza-visszatérő vendég a Dorin 
Florea által vezetett polgármesteri 
hivatal szervezte partikon, ame-
lyek érdekes módon sokszor esnek 
pont a kampány időszakára. 2012-
es helyi választási kampány idején 
például az Edda nemcsak fellépett 
a marosvásárhelyi Várban, hanem 
színpadra szólította Dorin Floreát, 
hogy így kedveltesse meg őt a buli-
zó fi atal magyar tömeggel.

A nyugdíjasok etetése-itatása pe-
dig igazán szívügye a Városházának: 
2018-ban a helyi tanács elfogad egy 
határozatot, amely szerint a város-
ban élő nyugdíjasok, akiknek nyug-
díja nem haladja meg a havi 1500 lejt, 
heti két alkalommal ingyen ebédet 
kapnak. Miközben a marosvásárhe-
lyi dolgozók jelentős része a mini-
málbérből él, ami akkor még csak 
1300 lej körül mozgott. A végtelenül 
populista intézkedésről aztán mára 
kiderül, hogy csak arra volt jó, hogy 
még jobban eladósítsa a várost: a Ki-
látó birtokába került dokumentumok 
szerint jelenleg 4 483 172 lejjel (kb. 
egy millió euró!) tartozik a S****** 
C** and C**** Kft .-nek.

Nem véletlen, hogy nem írjuk 
ki a cégnevet, Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala így válaszolt a 
helyi választott képviselőnek is. A 

Nethuszár és a Kritiq.eu bloggerei 
némi oknyomozás után arra jutnak: 
a cégnév a Selgros Cash and Carry 
Kft .-t, az elmaradt kifi zetés pedig az 
ingyen ebédek árát takarják. A vá-
ros 2019. július 29-én már 6 120 590 
lej értékben halmoz fel kifi zetetlen 
számlákat.

Magyar helyett PSD-s 
alpolgármestert választ 
az RMDSZ

Az egyik legdühítőbb, legelkese-
rítőbb és legbutább lépése a ma-
rosvásárhelyi RMDSZ-frakciónak 
a 2017-ben lezajlott alpolgármes-
ter-választás. Marosvásárhely 2016 
óta, a helyi tanács megalakulása 
óta alpolgármester nélkül műkö-
dött, és sem az RMDSZ, sem román 
pártok nem törték magukat, hogy a 
posztot elfoglalják, dacára annak, 
hogy egy kemény alpolgármester-
rel sokat lehetne tenni Dorin Florea 
kiskirálykodása ellen. Vagy talán 
épp ezért nem állítanak alpolgár-
mestert a pártok? A POL 2017 tava-
szán benyújtja határozati javaslatát, 

amelyben Györfi  Júliát javasolják 
alpolgármesternek. Az RMDSZ érzi, 
hogy nem maradhat ki a helyzetből, 
Makkai Gergelyt jelöli, aki ekkor 
súlytalan fi gurának számít a he-
lyi szervezet életében, a PSD pedig 
Sergiu Papucot jelöli, aki minden, 
csak nem magyarbarát, korábban is 
voltak kirohanásai a város magyar 
szimbólumai ellen.

A POL a nyilvánosság előtt kéri: 
mivel a két pártnak együtt többsé-
ge van a tanácsban, szavazzák meg 
egymás jelöltjeit, és legyen két ma-
gyar alpolgármestere a városnak. Az 
RMDSZ a PSD-t választja, kölcsönö-
sen megszavazzák egymás jelöltjeit. 
Marosvásárhely magyar lakosságá-
nak körében óriási felháborodást 
szül az RMDSZ ezen lépése, amit 
Vass Levente később úgy magyaráz 
a Krónikának: a PSD-vel megyei 
szinten kötött egyezség prioritás az 
RMDSZ számára. Makkai Gergely 
pedig azóta több alkalommal is be-
bizonyítja, hogy semmilyen szem-
pontból nem alkalmas alpolgármes-
ternek, de választott képviselőnek 
sem. Alig egy évvel később robban 
az újabb botrány: a helyi tanácsban 
megszavazzák, hogy egy választott 
képviselőkből álló delegáció részt 
vegyen a Dél-Koreában rendezett 
világbéke-konferencián, amelyet a 
szektavezérként ismert Lee Man Hi 
vezet. Mai napig rejtély, hogy milyen 
hasznot hoz a városnak egy ilyen 
kapcsolat, de Makkai Gergely és Ba-
kos Levente annak dacára vállalják 
a közpénzből fi nanszírozott utazást, 
hogy a megyei RMDSZ felszólítja 
őket: ne tegyék.

Az áru neve: Marosvásárhely 
épített öröksége

A város tulajdonában levő ingat-
lanvagyon kezelője a Locativ Rt., a 
város épített öröksége napról-napra 
romlik. A teljesség igénye nélkül: 
a marosvásárhelyi magyarságnak 
nem sikerül megszereznie a Bür-
ger-házat, más néven az Aranyka-
kast, az Cosmin Pop helyi vállalko-
zó és PNL-tag kezébe, tulajdonába 
kerül. Cosmin Pop nemrég jelen-
tette be, a bukaresti PNL támoga-
tását élvezve, el szeretne indulni a 
polgármesteri posztért 2020-ban. 

A Turbina-parton álló Thorczkai 
Wigand Edéhez köthető egykori 
munkáslakások, amelyek B kate-
góriás műemléknek számítanak 
a végső és visszafordíthatatlan 
pusztulás képét mutatják, az egy-
kori szecessziós épületek ma egy 
lebombázott kurd falu hangulatát 
nyújtják. A Rózsák terén, ami a vá-
ros főtere, és ingatlansorával egy-
séget képez, lebontanak egy házat. 
Makkai Gergely alpolgármester ja-
vaslatára és az RMDSZ segítségével 

megszavazzák a főtéri mélygarázs 
tervezetét. A mélygarázs a mai főtér 
teljes hosszában nyúlna el a föld 
alatt, veszélybe kerül a teljes épített 
örökség. Az RMDSZ helyi frakciója 
először nem is érti a tiltakozási hul-

lám okát, Soós Zoltán pedig felszó-
lítja őket: oldják meg valahogy, de 
vonják vissza a határozatot. Ez ké-
sőbb megtörténik, ám a mélygarázs 
érdekében felvett 89 835 883,80 
lejes banki kölcsön megmarad. A 
városvezetés tervei szerint azt majd 
másra fordítják, hogy mire, azt még 
mindig nem lehet tudni. Ahogy azt 
sem, hogy egy konkrét céllal felvett 
kölcsönt lehet-e másra fordítani?

Sajnos a Kilátó terjedelmi korlátai 
miatt csak ennyi esetet tudtunk be-
mutatni, hozzátéve, hogy még így is 
csak a jéghegy csúcsáról beszélünk 
– a marosvásárhelyi RMDSZ-frak-
ció 2016 és 2019 közötti tevékeny-
sége tulajdonképp egy vég nélküli 
botránysorozat.  Valaki vessen már 
véget ennek – sóhajtanak fel vásár-
helyiek nap mint nap, és egy apró, 
de annál határozottabb lépés végül 
idén októberben történik meg: előbb 
a POL, majd az RMDSZ is benyújt 
egy határozati javaslatot, amelyben 
kérik Makkai Gergely visszahívá-
sát az alpolgármesteri funkcióból, 
végül több mint kétharmados több-
séggel, ez meg is történik, Claudiu 
Maior, Florea jobbkeze viszont saj-
nálkozását fejezi ki és megdicséri 
Makkai munkásságát. 

т Folytatás az  V.  oldalról

Nyomjad, tátti! 
2019, Marosvásárhely, 
az utasok tolják meg a buszt

▾  FORRÁS:  FACEBOOK,  
     MAROSVÁSÁRHELYIEK CSOPORT




