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Tíz évben gondolkodik
Bemutatta programját Marosvásárhely magyar polgármesterjelöltje 
• Az újjáépítés prog-
ramjának nevezte Soós 
Zoltán, Marosvásárhely 
független polgármes-
terjelöltje a száz intéz-
kedést tartalmazó, tíz 
évre szóló programját, 
amelyet hétfő este 
mutatott be marosvá-
sárhelyi kampányszék-
háza avatóján.

A N T A L  E R I K A

„A Győzzön Vásárhely! jelszót vise-
lő program célja, hogy 10 év múlva 
a kullogók sorából az élbolyba ke-
rüljön Marosvásárhely” – hang-
súlyozta a polgármesterjelölt, aki 
Marosvásárhely legnagyobb hiá-
nyosságaira kínál megoldásokat. A 
terveket három fejezetre osztotta: le-
gyen pénz, legyen rend, legyen élet.

Csökkenteni a működési 
költségeket

Az első terv a város működési költsé-
geinek a csökkentése. Az alapelvek 
közé tartozik, hogy „az adófi zetők 
pénzét a város és a marosvásárhe-
lyi közösség valós szükségletei és 
igényei alapján fogjuk elkölteni”, 

ugyanakkor a város vagyonát 
nem adják el, a pazarlást fel-
számolják, a korrupcióval és 
a nyerészkedéssel szemben 
zéró toleranciát hirdetnek. 
Amennyiben egy szerző-
dés túllépi a 10 ezer eurós 

értékhatárt, azt átvilágítják, 
a szükségteleneket felbontják, a 
szükségeseket újratárgyalják. Véget 
érnek az „ingyenkoncertek” – ígéri 
Soós Zoltán, aki szerint amennyi-
ben polgármesternek választják, a 
tartozásokat határidőre kifi zetik, 
megteremtik az online ügyintézés 
lehetőségét, leltárt készítenek a vá-

ros ingatlan- és ingó vagyonáról, a 
bérleti szerződéseket újratárgyal-
ják, a veszteséges városi vállalato-
kat vagy „barátok kifi zetésére hasz-
nált fedőcégeket” megszüntetik. A 
polgármester-jelölt a programismer-
tetésében olyan konkrét javaslato-
kat is említett, mint hogy két éven 
belül megépítik a város első parko-
lóházát, nekifognak egy saját városi 
körgyűrű építéséhez a metropolisz 
övezettel közösen, valamint a Pok-
los patak medrét parkosítják és a 
helyiek használatába adják.

Azt is kiemelte, hogy a jövő az 
oktatáson múlik, ezért „2022-ig 
minden vásárhelyi középiskolá-
ban legalább három osztálytermet 
digitális táblával szerelünk fel, 
2026-ig ezeket a felszereléseket az 
általános és elemi iskolák osztálya-
iba is eljuttatjuk”, majd hozzátette, 
2022-ig minden iskolai számítógép-
re Offi  ce-csomagot, 2026-ig közép-
iskolánként legalább 10 számító-

gépre tartalom előállításra, kép- és 
videófeldolgozásra alkalmas, va-
lamint programozói alapismeretek 
megszerzéséhez szükséges szoft ve-
reket szereznek be.

Vállalkozóbarát Vásárhelyt akar
A programban szerepel Marosvá-
sárhely turisztikai stratégiájának 
kidolgozása, a turisztikai lehető-
ségek fejlesztése, például a vár 
kulturális központként való mű-
ködtetése, a Bolyai utca sétáló ut-
cává alakítása, a Marosvásárhelyi 
City Pass bevezetése. Ami a gazda-
ságösztönzést illeti, a tervek között 
szerepel az is, hogy a gazdaság 
szereplőivel közös döntéseket hoz-
nak, adócsökkentési programot in-
dítanak, lehetővé téve, hogy a helyi 
munkaerőt alkalmazó vállalkozá-
sok három egymást követő éven 
keresztül mentesüljenek a helyi 
adók egy részétől. Elindítják az első 

marosvásárhelyi technológiai park 
megépítését. Megvásárolják az egy-
kori Meggyesfalvi Téglagyár terüle-
tét, és technológiai parkot alakíta-
nak ki. Magán- és közösségi jellegű, 
üzleti és innovációs tevékenységek 
számára biztosítanak teljes körű 
infrastrukturális lehetőségeket. A 
marosvásárhelyi igényekhez igazít-
ják a szak- és szakközépiskolai kép-
zéseket. Olyan szakmák oktatását 
karolják fel, amelyekre a helyi gaz-
dasági igények szerint szükség van. 
Ösztönzik az oktatási intézmények 
és vállalkozók együttműködését.

Biztonságos várost

A Legyen rend! fejezetben a város 
biztonságossá tétele, a bürokrácia 
csökkentése, a város felújítása, a 
tömbházak nyolc év alatt történő 
hőszigetelése, szabadidőközpontok 
létesítése, a műemlékek homlok-
zatának felújítása, a fák mészár-
lásának megállítása, parkosítási 
program indítása, a nyilvános vé-
cék korszerűsítése, kutyafuttatók 
létesítése, a tömegközlekedés kor-
szerűsítése szerepel.

A Legyen élet! fejezet tervei 
között például a kétnyelvűség al-
kalmazása kapott kiemelt jelen-
tőséget, ahogy a közintézmények 
akadálymentesítése is fontos, vagy 
a mélyszegénység felszámolását 
célzó programok elindítása, a vá-
ros tulajdonába tartozó sportlé-
tesítmények korszerűsítése, a la-
kónegyedekben mini-sportpályák 
kialakítása, egymással összeérő 
kerékpárutak kialakítása, a jár-
dafelületek bővítése. A belváros 
mellett a lakónegyedi parkolás ren-
dezése is a tervek között szerepel. 

Soós Zoltán polgármesterjelölt: 
„Tegyük rendbe dolgainkat, 
legyen pénz, élet és rend!” 

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Véget vetnének az etnikai szavazásnak
A programismertető rendezvényen a helyi magyarok köré-
ben is népszerű Hermann Mark Christian is felszólalt, aki 
két évig a Szabad Emberek Pártja (POL) önkormányzati 
képviselője volt. Hermann tavaly még arra készült, hogy 
versenybe száll a polgármesteri tisztségért, de az év 
elején bejelentette, hogy Soós Zoltán mellé áll, ha Soós 
vállalja az ő programjának bizonyos elemeit is. A magyar–
német–román felmenőkkel is rendelkező, mindhárom 
nyelvet anyanyelvi szinten beszélő vállalkozó kijelentette: 
2020-ban a marosvásárhelyiek nem engedhetik meg 
maguknak az etnikai szavazást. Szerinte ez azért sem 
megengedhető, mert Marosvásárhelyen tíz ember közül 
három vegyes házasságban él. Hermann Mark Christian 
kijelentette: ha Kolozsvárnak 12 év „rémuralom” után 
sikerült leváltania Gheorghe Funar szélsőségesen nacio-
nalista polgármestert, ez – 20 év után – most a marosvá-

sárhelyieknek is sikerülhet. A Maros Megyei Múzeumot 
történészként vezető Soós négy évvel ezelőtt a városban 
tartott magyar előválasztások győzteseként, az RMDSZ 
jelöltjeként indult a marosvásárhelyi polgármester-vá-
lasztáson, de alulmaradt a tisztséget 2000 óta betöltő 
Dorin Floreával vívott versenyben. Akkor Florea 27 262 
szavazatot kapott, a második helyen végző Soós Zoltán 
25 557 voksot gyűjtött. Mint ismeretes, Marosvásárhelyen 
él az erdélyi városok között a legnagyobb, mintegy 58 
ezer fős magyar közösség, amely a 2011-es népszámlá-
láson az összlakosság 43 százalékát tette ki. A korábban 
magyar többségű városban a magyarság az 1990-es 
etnikai konfliktus által gerjesztett kivándorlási hullám 
nyomán került kisebbségbe. A város élére 2000-ben ke-
rült először szabadon választott román polgármester az 
azóta négyszer újraválasztott Dorin Florea személyében.

Mentősök nyílt napja

Romániában július 28-án van 
a Nemzeti Mentősnap, annak 
emlékére, hogy 1906-ban 
Nicolae Minovici professzor 
kezdeményezésére megalakult 
az első mentőszolgálat. 1947-től 
államosították a mentőszolgála-
tot, majd 1995-től hivatalosan is 
külön jogi személyiséget kaptak 
és megyei mentőszolgálattá 
váltak. A Nemzeti Mentősnap 
alkalmából Gyergyószentmik-
lóson, Maroshévízen, Csíksze-
redában, Székelyudvarhelyen 
Székelykeresztúron is nyílt napot 
tartottak tegnap. „Különleges 
nap a mentősnap, amikor az 
ország összes mentőse ünnepel-
heti a hivatását” – fogalmazott 
Péter Szilárd, a Hargita Megyei 
Mentőszolgálat vezérigazgatója 
Gyergyószentmiklóson. Elmond-
ta, azért szervezték meg Hargita 
megye öt nagyobb városában ezt 
az eseményt, hogy a lakók is be-
tekintést nyerjenek a mentősök 
tevékenységébe, ugyanakkor a 
látogatók számára ingyenes vér-
cukorszint- és vérnyomásmérést 
is végeztek. Emellett alapszintű 
újraélesztési technikákat is mu-
tattak és az aktuális helyzetnek 
megfelelően járványtani informá-
ciókkal látták el az érdeklődőket. 
„A mentőautóink jól fel vannak 
szerelve. Most a védőruhák 
a fogyóanyagok, hiszen kell 
védekezzünk a koronavírus ellen, 
hogy nehogy megfertőződjenek 
az alkalmazottak, hiszen akkor 
a sürgősségi ellátásban kell nél-
külözzünk kollégákat. Jelenleg 
az egyik legégetőbb megol-
dásra váró feladatunk, hogy 
orvosokat tudjunk alkalmazni a 
mentőszolgálathoz” – fogalma-
zott Péter Szilárd.

Folk estek a Tékában
A marosvásárhelyi Teleki Téka 
udvara kiváló helyszínt biztosít a 
Maros Művészegyüttes szabad-
téri előadásainak; a következő 
időszakban szerda esténként 8 
órától a Téka udvarán folk esték-
kel készül az együttes. Ezeken 
az estéken Kásler Magda népda-
lait hallhatja a közönség a Maros 
Művészegyüttes zenekarának 
kíséretében, illetve az együttes 
legszebb táncaiból válogatott 
előadását tekintheti meg. A 
járványügyi protokoll betartása 
végett a helyfoglalás az érkezés 
sorrendjében történik, kötele-
ző a szájmaszk viselése és a 
távolságtartás. A helyek száma 
korlátozott, jegyek a helyszínen 
kaphatók, de előzetes helyfogla-
lás szükséges a 0757-059594-es 
telefonszámon.
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