
2 0 2 0 .  F E B R U Á R  2 7 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K8 A K T U Á L I S #hulladék  #konferencia  #vélemény
Cs

ík
sz

ék

M
arosszék

Szemetet kell gyűjteniük
Munkára fogná a hidegvölgyi cigányokat Florea

S Z U C H E R  E R V I N

M egelégelte a hidegvölgi 
romák által termelt tö-
mérdek szemét látványát 

Dorin Florea polgármester. Az elöl-
járó mára takarítási napot hirdetett 
ki a putrisoron és környékén, ahol 
szinte mindent maga alá temetett 
a szemét. A városvezető emlékez-
tetett, hosszú évek óta kéri a Hi-
degvölgyben lakó romákat, hogy 
tanuljanak ki egy mesterséget, 
menjenek el dolgozni, írassák gyer-
mekeiket iskolába, és legalább saját 
fertályukon ügyeljenek a tisztaság-
ra. Cserébe a város több ingyenes 
szolgáltatást biztosít: sem az ivó-
vízért, sem a szemét elhordásáért 
nem kér pénzt, mint ahogy a télire 

szükséges tűzifáért sem számol fel 
illetéket. „Jóformán egyetlen kéré-
semet sem tartották tiszteletben. 
Dolgozni alig dolgoznak egy páran, 
a gyerekek iskolába nemigen jár-
nak, kosz és szemét lep el mindent, 
autóra sem tartottak igényt, inkább 
lovasszekereikkel jönnek-mennek a 
városban, háziállataikat nem jelen-
tik be, és nem is vizsgáltatják meg” 
– fakadt ki a polgármester. Florea 
azt is hozzátette, hogy az Ady lakó-
negyedben, Besében vagy a Bodoni 
úton lakó romák nem okoznak eff é-
le problémákat, kimondottan csak 
a hidegvölgyiekkel van gond. Erre 
a környék lakói is gyakran panasz-
kodnak: cigánygyerekek tartják 
rettegésben a Tudor, illetve a köves-
dombi tömbháznegyed játszóterein 
lévő kisebbeket, a felnőttek pedig 
kutyáikkal rémisztgetnek egy-egy 

idősebb, védtelen járókelőt. A köze-
li kis utcákban tapasztalható betö-
réseket és lopásokat is többnyire a 
hidegvölgyiek követik el.

A romatelepről jelenleg 477 sze-
mély részesül valamiféle segélyben 
a városháza részéről. Arra a kérdés-
re, hogy milyen alapon vonná meg 
ezeket a támogatásokat azoktól, 
akik csütörtökön nem hajlan-
dók részt venni a Hidegvölgy 
és környéke kitakarításá-
ban, Dorin Florea kijelentet-
te, hogy „különleges esetek-
ben különleges döntéseket 
kell hozni”. A polgármester 
tisztában van azzal, hogy ezúttal 
is akadnak majd olyan személyek, 
illetve civil szervezetek, akik, ame-
lyek nemtetszésüket fogják kifejezni 
a cigányok dolgoztatása miatt, de ez 
őt nem zavarja. Mint ismeretes, az 
elöljáró januárban azzal a kijelen-
tésével hívta fel magára a fi gyelmet, 
miszerint a romáknál szabályozni 
kellene a gyermekvállalást, ugyanis 
sokan csak a gyermeknevelési pót-
lék miatt szülnek gyermeket. 

H I R D E T É S

Valóság nevű nagybátyánk 
• F Ó R U M  

A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

A politika olyan fontos dolog, hogy nem is szabadna a politikusokra 
bízni – mondta egykoron egyik tanárom. Számomra sosem derült ki, 

hogy idézte valahonnan, vagy saját maga gondolata volt, de akár összegzése 
lehetett volna a néhány napja megjelent tárcád gondolatmenetének. S mielőtt 
jobban belemelegednék, bedobok gyorsan némely közhelyet – én nem tudok 
focis hasonlatokat, amelyek a szép új világ doktrínaszerű fogalmi alapjai 
–, de a népet nem lehet leváltani, ezért elvárás, hogy a politikusok közötti 
versengés – gyakran elvtelen sárdobálás – a választások után megszűnjön. 
S az istenadta nép választói akaratába belenyugodva a választottak együtt 
dolgozzanak azért, hogy a városlakónak jobb legyen az élete. Nem, ez nem 
sci-fi, ez lenne a természetes. Az általad leírt jelenség – miszerint egymás 
tekintélyének folyamatos nyirbálása zajlik – nem is létezhetne, a nem megtűrt 
kategóriába kellene sorolni azonnal az effajta viselkedést. A polarizáció ilye-
tén mértéke alkalmatlanná teszi az illető személy(eke)t a közéleti munkára, 
hiszen képtelenek empátiára, nincs összekovácsoló erejük, nem tudnak in-
tegrálni, nem pozitív az életszemléletük, nem tudnak felülemelkedni görcsös 
rögeszméiken. Egy jól működő társadalomban a közéleti kontroll rostáján 
fennakadnak az ilyen személyek, és eltűnnek a közéletből.

Engedelmeddel ezzel folytatnám a gondolatmenetedet, hogy tudniillik 
milyen városunk erkölcsi, szellemi közállapota, van-e aki gyakorolja a kont-
rollt, mennyire határozza meg a város fejlődőképességét a mostani állapota.

Szembe kell nézzünk azzal a ténnyel, hogy a várost a középszerűség uralja, 
kevés vagy szinte semmilyen területen nem teszünk semmilyen kimagaslót, 
nincs komoly hozzáadott érték, alkotóerő és gondolat. A vállalkozói jólétről 
szoktunk beszélni Udvarhely kapcsán – a környékbéli városokhoz viszonyítva 
–, azonban a fejlődés megtorpant, innovációnak nyoma nincs, a maradék 
időnket és kezeinket árusítjuk ki. Márpedig ez közép-, de hosszú távon 
mindenképp a közösség, a város és természetes vonzáskörzete sülyedésé-
hez vezet – s már most is csak az árnyéka vagyunk az egykoron méltán híres 
iskola városnak. Ha nem sikerül itt tartani a maradék értelmiséget, ha nem 
sikerül azt megerősíteni, ha nem sikerül a felsőoktatási projektekbe számot-
tevő módon bekacsolódni, azok tudományos műhelyeiben alkotó munkát 
végezni, akkor elvesztünk. Égetően szüksége van a városnak hadrendbe fog-
ható kompetens szakemberekre, akik kellő mankó lehetnek az adminisztráció 
számára, s akik a társadalmi kontrollt is gyakorolni tudják, hiszen abban, amit 
tudnak, magabiztosak. Tudást kell tehát importálni, meg kell erősítenünk a 
gondolkodó középosztályt, valamint az értelmiséget, helyre kellene állítani a 
megtépázott erkölcsi tartást – egyébként még csak nem is a középszerűség 
marad, hanem a teljes hanyatlás. A fentiek hiányában még jobban elpárolog 
a munkaerő, s végül nem marad kiárusítható időnk és dolgos kezünk. S akkor 
szinte mindegy is lesz, ki a polgármester, van-e őt támogató önkormányzati 
testület, azt a pár gödröt valahogyan toldozgathatjuk.

Komoróczy Zsolt
Geréb László Sötét felhők Székelyudvarhely fölött című írása lapunk 

február 24-ei számában jelent meg.

– válasz Geréb Lászlónak –

A z évről évre egyre népszerűbb 
rendezvényen a meghívott 

előadók megvitatják a 2020-as aktu-
ális problémákat, bemutatják a főbb 

pályázati lehetőségeket, de 
előadások lesznek többek 
között a gyógynövényter-
mesztésről, -begyűjtésről 
és -feldolgozásról, a fekete 

ribizli jótékony hatásairól, 
a kert- és épülettervezési lehe-

tőségekről vagy öntözőrendszerek 
telepítéséről. A rendezvényen a 
gyümölcs és bogyós gyümölcsűek 
termesztésének új technológiáját is 

ismertetik az előadó szakemberek. 
„Amikor két évvel ezelőtt első alka-
lommal vágtunk bele a kertészeti 
napok megszervezésébe, még féltem, 
de azt éreztem, hogy nagy szükség 
van rá. Idén már nem is volt kérdés: 
olyan szakembereket sikerült fel-
sorakoztatnunk a három nap alatt, 
hogy az is lett a mottónk: Ahol a 
szakma találkozik” – mondja János 
Ferdinánd kertészmérnök, a konfe-
renciát szervező vállalkozás tulaj-
donosa. A rendezvény első napja, 
csütörtök főként a technikai jellegű 
előadásoké. Holnap inkább az ökoló-

giai és biogazdálkodás a konferencia 
témája – innovatív mezőgazdasági 
tevékenységekről lesznek előadá-
sok, majd tájépítészet témában az 
önköltség, rezsi- és óradíjszámításról 
tart értekezést a meghívott előadó. 
Szombaton a gyümölcsfák és bogyós 
gyümölcsűek termesztéséről tart 
szakmai előadást Ferencz Lehel ker-
tészmérnök. Macalik Ernő biológus a 
vadon termő növények fontosságá-
ról fog beszélni. A kertészeti napok 
részletes programja megtalálható a 
gardenproiect.ro weboldalon vagy a 
rendezvény Facebook-oldalán.

Kertészeti napok kezdődnek ma Csíkmadarason
• Régiós szinten is egyedi eseménynek számít a Csíkmadarason ma kezdődő és 
három napig tartó Kertészeti szakmai napok és konferencia, amelyet harmadik alka-
lommal szervez meg a helyi Garden Proiect kertészet. 

• A szociális támogatások megvonását helyezte kilá-
tásba Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester, ha 
a város „szégyenfoltjának” tartott hidegvölgyi telep 
roma lakói nem hajlandóak összeszedni az általuk 
termelt szemetet.

Tarthatatlan állapotok. 
Szinte mindent ellep a szemét a 
hidegvölgyi telepen
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