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„Ezen a napon emlékezünk és emlé-
keztetünk mindenkit a polgármester 
örökzöld ígéreteire és rossz döntése-
ire” – jelentette ki csütörtökön, Do-
rin Florea megválasztásának 20. 
évfordulóján kihívója, Soós Zoltán, 
aki egy „műalkotás” felavatásával is 
érzékeltette véleményét az elöljáró 
munkásságáról.

 » SZUCHER ERVIN

D orin Florea „várkastélyának” a be-
mutatása volt Soós Zoltán marosvá-
sárhelyi polgármesterjelölt csütörtöki 

sajtótájékoztatójának a témája. A félórás 
„haknira” a több román pártot is megjárt 
elöljáró pontosan húsz évvel ezelőtti meg-
választása adott okot. Amint Soós hang-
súlyozta, az évforduló csak „Floreának és 
bandájának” jelenthet ünnepet, a város 
többi lakójának a június 18. „gyásznap”. 
„Marosvásárhely számára büntetés volt a 
polgármester két évtizedes regnálása. A vá-
ros lemaradt Kolozsvártól, Nagyszebentől, 
de még Gyulafehérvártól vagy a fele akkora 
Besztercétől is. Ezen a napon emlékezünk 
és emlékeztetünk mindenkit a polgármester 
örökzöld ígéreteire és rossz döntéseire. Húsz 

év sok ígéretre volt elegendő. Florea megva-
lósításainak felsorolásához viszont néhány 
rövid perc is sok lenne” – mondta az RMDSZ 
politikusa, hozzátéve, hogy nemtetszésének 
kifejezésével lényegében a marosvásárhe-
lyiek többségéhez csatlakozik. Ezek után 
leleplezte a talapzatra helyezett „műalko-
tást”, amelyet Dorin Florea várkastélyaként 
mutatott be. Egy marosvásárhelyi művész 
minimalistának és szatirikusnak mondható 

alkotásán keresztül Soós a polgármester te-
vékenységét próbálta szemléltetni. „A talap-
zat a nagyra törő ambíciót, míg a rajta levő 
vár az álmokat hivatott kifejezni. Mindezt 
keretezi az alkotás felett lebegő, valójában 
annak szerves lényegét kifejező piskótakő. 
Minimalista alkotás, hisz az utóbbi húsz 
évet a minimalizmus jellemezte” – jelentet-
te ki Soós Zoltán. Mint mondta, az egykori 
fl ekkenvárosnak, későbbi rózsák városának 

Florea idejében a piskóta lett az új jelképe, 
amelyhez a láncfűrész társul. A jelenlegi 
városatya kihívója ezzel azt próbálta érzé-
keltetni, hogy az utóbbi húsz évben Ma-
rosvásárhely fejlesztése nagyjából a járdák 
„piskótázásából” merült ki, miközben a va-
lamikor gazdag növényzet a fűrész áldozata-
ként végezte.

A szarkasztikus kiselőadás második fele 
átcsapott politikai kampányba. A polgár-
mesteri széket függetlenként megpályázó 
Soós Zoltán kijelentette, mivel a többi jelölt 
vagy gyenge, vagy nem is igazán szeretne 
nyerni, Floreát és örökségét csak ő tudja 
legyőzni. De nem egyedül, hanem a ma-
rosvásárhelyiek segítségével – tette hozzá. 
Ugyanakkor arra is felhívta a fi gyelmet, 
hogy nem csupán a város fölött uralkodó 
polgármestert kell leváltani, hanem a húsz 
esztendeje elhatalmasodó korrupt rend-
szert is. „Ezért az őszi választás igazi tétje 
nagyobb, mint a polgármesterváltás: a helyi 
rendszerváltást jelenti. Ez pedig nem a ro-
mánok vagy a magyarok győzelmét, hanem 
Marosvásárhely győzelmét jelenti. A jövő 
akkor kezdődik, amikor a vásárhelyiek visz-
szakapják a várost” – szögezte le. A Krónika 
Dorin Florea reakciójára is kíváncsi lett vol-
na, a polgármester azonban nem kívánt vá-
laszolni, mondván, hogy „nem ereszkedik 
le erre a szintre”.Soós Zoltán és az ellenlábasa munkásságát jelképező „várkastély”

SZARKASZTIKUS „VÁRKASTÉLYAVATÁSSAL” IDÉZTE FEL A MAGYAR POLGÁRMESTERJELÖLT AZ ELÖLJÁRÓ HÚSZÉVES MUNKÁSSÁGÁT

Soós büntetésnek nevezte Florea regnálását

FO
TÓ

: 
HA

ÁZ
 V

IN
CE

 » HAJNAL CSILLA

Több mint tízezer, kisebbségi oktatásban 
részt vevő nyolcadikos diák vizsgázott or-

szágszerte anyanyelvből csütörtökön. Ezzel 
lezárult a képességfelmérő vizsga első sza-
kasza, amelynek eredményeit június 22-én 
teszik közzé, és ezen a napon lehet az óvá-
sokat is benyújtani. Szakács Mátyási Tímea, 
a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium 

magyar nyelv és irodalom szakos tanára sze-
rint az idei tételsor szerkezete és a feladattí-
pusok is megegyeztek a gyakorlótesztekkel, 
de volt egy olyan kérdés, amelyről több kol-
légájával együtt úgy gondolják, nem biztos, 
hogy nyolcadikosoknak való volt. „A kettes 
tétel kérdését, amely a szövegtípusba való 
besorolást kéri, tanítjuk középiskolában, 
de nem nyolcadikosoknak, ennek ellenére 
a diákok mosolyogva jöttek ki a vizsgáról. 
A szöveg, amelyet folytatniuk kellett, egy 
Móricz Zsigmond-szövegrészlet volt, és attól 
tartottam, nehezen birkóznak meg a történet 
folytatásával. De beszámolóik alapján kreatív 
megoldásokat találtak” – fogalmazott a tanár. 
Ez volt a nyolcadikosok utolsó vizsgája, az 
eredményeket hétfőn 14 óráig teszik közzé a 
vizsgaközpontokban, illetve az Evaluare.edu.
ro weboldalon név nélkül, egyéni azonosí-
tószámokkal ellátva. A fellebbezések utáni 
eredményeket június 27-én hozzák nyilvános-
ságra. Június 29-én román nyelv és irodalom-
mal kezdődik a vizsgájuk azoknak a nyolca-
dikosoknak, akik az első forduló idején házi 
elkülönítésben voltak, vagy akiknél 37,3 
Celsius-foknál magasabb testhőmérsékletet 
mértek belépéskor.

 » BÍRÓ BLANKA

I jesztő az Európai Bizottságnak (EB) a de-
mográfi ai változásokról szóló jelentése, 

a hosszú távú előrejelzés az európai és a 
romániai társadalmat is nagy kihívások 
elé állítja – értékelt csütörtöki online saj-
tótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszent-
györgy – szociológus végzettségű – pol-
gármestere felidézte, a dokumentumban 
az áll, hogy az európai lakosság 2070-re 
várhatóan a világ népességének kevesebb 
mint 4 százalékát fogja kitenni. Bemutatott 
egy térképet a népesedési folyamatokról, 
amelyen az látszik, hogy Európa szélén 
– Spanyolországban, Portugáliában, Ro-
mániában, a balti államokban – nagyobb 
mértékű a népességfogyás. Romániában 
csak Temes, Kolozs, Iași és Ilfov megyében 
nem volt jelentős a lakosság csökkenése, 
a székely megyék a középmezőnyben he-
lyezkednek el. A drasztikus csökkenés már 
2020–2030 között bekövetkezik, hiszen 
azok a nők, akik akkor születtek, amikor 
nagy volt a születésszám, hamarosan nem 
lesznek már abban a korban, hogy gyere-
ket vállaljanak. Komoly gazdasági követ-

kezményei lehetnek annak, ha a népes-
ség elöregedik, ezért nagyon fontos lenne 
európai és romániai szinten is nagyobb 
fi gyelmet fordítani a demográfi ai folyama-
tokra – szögezte le Antal Árpád. Aki bizta-
tónak tartja, hogy a jelentést a jelenlegi EB 
mandátumának elején fogadták el, mert 
még nem érhető ugyan tetten a folyama-
tokat megváltoztató közpolitikai szándék, 
de még van idő, hogy lépjenek. Az Unió és 
az országok szintjén is el kellene jutni oda, 
hogy egy fi atal család ne érezze nehezebb-
nek az életét, ha gyereket vállal, másrészt 
az államnak azokat a családokat kell tá-
mogatnia, amelyek a gyerekeikért élnek, 
és ne azokat, akik a gyerekeikből akarnak 
megélni. Olyan intézkedéseket kell hozni, 
hogy anyagilag megérje „itthon maradni”, 
hiszen például Romániában az aktív lakos-
ság jelentős része kivándorolt. A kontinens 
csak úgy tarthatja meg gazdasági erejét, 
ha több gyerek születik, mint most, vagy 
bevándorlókat fogad. Hozzátette, hogy 
közben nő a várható átlagos élettartam: 
2050 után meghaladja a 80 évet, viszont 
megfelelő közpolitikai döntések nélkül 
nem lesz aki „kitermelje” a nyugdíjakat.

„Mosolygós” magyarvizsga Ijesztő demográfi ai előrejelzés

Beavatkozott a miniszter

Egyetlen nappal a jelentkezések előtt, 
szerdán Monica Anisie oktatási minisz-
ter rendeletet bocsátott ki, amellyel 
felfüggesztette a pedagógusok végleges 
és helyettesítő állások betöltéséért 
szervezett országos versenyvizsgáját. 
Ugyanis a veszélyhelyzetet szabályozó 
törvény előírja, hogy a rendkívüli állapot 
idején – néhány kivétellel – felfüggesztik 
a közintézményekben (ideiglenesen) 
megüresedett állások és tisztségek be-
töltésére szolgáló versenyvizsgákat.




