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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

VÁSÁRHELY ELÖLJÁRÓJA BOSSZÚT ÁLL A MAKKAI LEVÁLTÁSÁRA SZAVAZÓ PSD-S ALPOLGÁRMESTEREN

Florea „elküldte sétálni” helyettesét

Kiszorítósdi. Papuc (középen) nem bánta meg, hogy Makkai (jobbra) leváltása mellett szavazott

Szolgálati autó, titkárnő és 
feladatkör nélkül maradt 
Sergiu Papuc, Marosvásárhely 
szociáldemokrata párti alpol-
gármestere, aki azzal váltotta 
ki felettese nemtetszését, hogy 
nemrég megszavazta a másik 
polgármester-helyettes, Makkai 
Gergely menesztését. Következő 
lépésként Dorin Florea felszólí-
totta: hagyja el alpolgármesteri 
irodáját.

 » SZUCHER ERVIN

A véleménynyilvánításnak ko-
moly ára van, főként abban 
az esetben, ha az nem egye-

zik a főnökével – ezt tapasztalta 
meg Sergiu Papuc, Marosvásárhely 
alpolgármestere. Miután a Szociál-
demokrata Párt (PSD) politikusa az 
RMDSZ kérésére – további három 
párttársával együtt – megszavaz-
ta a másik polgármester-helyettes, 
Makkai Gergely leváltását, szolgá-
lati gépkocsi, titkárnő és feladatkör 
nélkül maradt. És mintha ez nem 
lett volna elég: „második körben” 
Dorin Florea felszólította helyette-
sét, vonuljon ki az alpolgármesteri 
irodából.

Ichim, Ciotlăuş és Józsa 
nyomában?
Megkeresésünkre Papuc nem kí-
vánta kommentálni a helyzetet, 
csak annyit mondott, hogy ő min-
dig is képes volt feltalálni magát, 
ráadásul nem az autó és a titkárnő 
határozta meg az életét. Azt viszont 
nem rejtette véka alá: egy pilla-
natig sem bánta meg, hogy nem 
úgy szavazott, ahogy Dorin Florea 
polgármester elvárta volna. „Az 
életben soha nem tettem olyasmit, 
amit utólag bánnék. Sem máskor, 
sem most” – nyomatékosította az 
időközben szabadságra ment alpol-
gármester.

Egyébként nem Sergiu Papuc a 
Florea-éra első kegyvesztett alpol-
gármestere. Előtte Marius Ichim, 
Ioana Ciotlăuş és Józsa Tibor is be-
lekóstolt a kivetettség fekete kenye-
rébe. Időnap előtti visszalépésükig 
mindhárman megtapasztalták, mi-
lyen az, amikor a felettesed „karan-
ténba” helyez a városházától ötszáz 
méterre, egy régóta renoválásra 

szoruló épület kis manzárdszobá-
jába, semmit nem bíz rád, ugyan-
akkor nem ad aláírási jogot, nem 
hív át a gyűlésekre, és megtiltja a 
városházán dolgozóknak, hogy in-
formációkkal szolgáljanak ki.

Soós megvédte Papucot
Sergiu Papuc egyelőre nem szá-
míthat támogatásra sem pártja, 
sem koalíciós partnere, az RMDSZ 
részéről. Míg Kovács Levente, a 
szövetség megyei ügyvezető elnö-
ke azzal hárított, hogy ez a PSD 
belső ügye, amelybe nem kíván-
nak beavatkozni, Dinu Socotar, a 
szociáldemokrata alakulat megyei 
alelnöke lapunktól szerzett tudo-
mást a párt alpolgármesterét ért 
arculcsapásról. Mint mondta, az 
elnökválasztás miatt a napokban 
biztos nem érnek rá ezzel foglal-
kozni, de amint felszusszannak, a 
megyei vezetőtestületben dönte-
nek. Szintén a választási kampány-
ra hivatkozva jegelte még egy ideig 
a Papuc-ügyet Horea Soporan, a 
PSD marosvásárhelyi elnöke. Kér-
désünkre, hogy a jövőben az eddig 
Floreát támogató Szociáldemokra-
ta Párt ellenzékbe vonul-e, a sze-
nátor nem adott egyértelmű vá-
laszt, azonban hangsúlyozni kíván-
ta, hogy mostantól kezdve felérté-

kelődik a helyi tanácsosi testület. 
„Ami valóban hasznos a városnak 
és lakóinak, megszavazzuk, ellen-
kező esetben ránk ne számítson 
a polgármester. Konkrétumokra, 
nem mesékre van szükség” – szö-
gezte le Soporan.

„Nem normális dolog, hogy a 
teljes város egy megfáradt, kicsi-
nyes és bosszúálló ember han-
gulatától függ” – írta a közösségi 
oldalán állást foglaló Soós Zoltán. 
Az RMDSZ polgármesterjelöltje 
szerint felelős vezető tudomásul 
veszi, hogy akár az alpolgármes-
terek is gondolkodhatnak és cse-
lekedhetnek másként, mint ő. 
„Tehetik ezt félelem nélkül, mert 
ez nem jogosítja fel a polgármes-
tert arra, hogy puszta rosszindu-
latból megfossza őket a munka 
végzésének feltételeitől, jogköre-
iknek gyakorlásától. Ez nem párt-
hovatartozás, hanem a kölcsönös 
tisztelet, a szólásszabadság és a 
közjó feltétlen szolgálatának kér-
dése. Dorin Florea nem érti, hogy 
nem neki, hanem a városnak van 
alpolgármestere. Mint ahogy azt 
sem érti, hogy az alpolgármeste-
rek és tanácsosok nem neki, ha-
nem a választópolgároknak tar-
toznak elszámolással” – fejtette 
ki Soós.

 »  Korábban 
mások is megta-
pasztalhatták, 
milyen az, ami-
kor a felettesed 
„karanténba” 
helyez a város-
házától ötszáz 
méterre, egy 
régóta renoválás-
ra szoruló épület 
kis manzárdszo-
bájába, semmit 
nem bíz rád, 
ugyanakkor nem 
ad aláírási jogot, 
nem hív át a gyű-
lésekre.
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 » RÖVIDEN

Étkezési utalvány 
a nyugdíjasoknak?
Étkezési utalványt kaphatnak a 
romániai nyugdíjasok. Az erről 
szóló törvénytervezet jelenleg a 
képviselőház előtt vár megvita-
tásra. A javaslat szerint azok a 
nyugdíjasok kaphatnának étkezési 
utalványt, akik az év folyamán 
nem használták fel a kedvezmé-
nyes utazásra feljogosító jegyeket. 
Az Országos Nyugdíjpénztár és az 
ágazati nyugdíjpénztárak nyilván-
tartásában szereplő több mint 4,5 
millió időskorú lehetne az utalvá-
nyok haszonélvezője, amennyiben 
az alsóház rábólint a kezdeménye-
zésre. A képviselőház különben 
döntéshozó testület a témában. 
A szenátus a tavasszal elutasította 
a jogszabályjavaslatot.
 
Halálos baleset Fehér megyében
Életét vesztette tegnap reggel egy 
tehergépkocsi sofőrje, miután a 
Fehér megyei Marosbélden, a Szent 
András-kereszttel ellátott vasúti 
átkelőn a Segesvár és Kolozsvár 
között közlekedő személyvonattal 
ütközött. A Tövis és Nagyenyed 
közötti szakaszon bekövetkezett 
balesetben a vonat egy utasa is 
megsérült, enyhe koponyasérülést 
szenvedett, másik három pedig 
pánikrohamot kapott. A két vagon-
ból álló szerelvény egyik kocsija 
és a mozdony is megrongálodott 
az ütközés nyomán. A rendőrség 
szerint a baleset bekövetkeztekor 
sárga jelzésű ködriadó volt ér-
vényben a környéken. Az Agerpres 
hírügynökség tájékoztatása szerint 
a Fehér megyei katasztrófavédelmi 
felügyelőség Nagyenyedről és Gyu-
lafehérvárról küldött ki mentőcsa-
patokat, de a roncsok közé szorult 
tehergépkocsi-vezető életét nem 
sikerült megmenteni. A vonat egyik 
utasát koponyasérüléssel a nagye-
nyedi kórházba szállították.  Oana 
Brânzan, a Román Vasúttársaság 
(CFR) szóvivője arról tájékoztatott, 
hogy a baleset következtében 
Tövis és Nagyenyed között az első 
vágányon szüneteltették a forgal-
mat, hogy az R 3085-ös jelzésű 
szerelvényt, amelynek az ütközés 
következtében mind a mozdo-
nya, mind az első vasúti kocsija 
megrongálódott, elvontathassák, 
és a hatóságok elvégezhessék a 
helyszínelést. A vasúti forgalom 
mindeközben a második vágányon 
zajlott.  A vonat utasait átvette egy 
másik, Tövis és Kolozsvár között 
közlekedő személyvonat, dél körül 
pedig újraindították a vasúti forgal-
mat az első vágányon is, mondta a 
társaság szóvivője.




