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Bemutatta tegnap Szatmár-
németi városfejlesztési tervét 
Kereskényi Gábor polgármester 
és Maskulik Csaba városmene-
dzser. Az újabb mandátumra 
készülő elöljáró olyan várost 
vizionál, amelyben minden 
szatmári otthon érzi magát 
nemzetiségre, vallásra való 
tekintet nélkül.

 » BEDE LAURA

M odern, európai várossá ala-
kítaná Szatmárnémetit a 
második mandátumára pá-

lyázó Kereskényi Gábor polgármes-
ter. Az RMDSZ politikusa és csapata 
tegnap mutatta be városfejlesztési 
terveit. Kereskényi Gábor hangsú-
lyozta, mozgásba hozták a várost, 
ledolgozták a lemaradást, Szat-
márnémeti fejlődik, és egyre szebb 
lesz. Az utóbbi négy évben minden 
területen fejlesztések voltak, nincs 
olyan része a városnak, ahol ne dol-
goztak volna. „Ennek a munkának 
az eredményét románok és magya-
rok, fi atalok és idősek egyaránt ér-
zik a mindennapokban” – fogalma-
zott az elöljáró. Kereskényi Gábor 
kijelentette: olyan várost vizionál, 
amelyben minden szatmári otthon 
érzi magát nemzetiségre, vallásra 
való tekintet nélkül.

A polgármester három pillérre he-
lyezné a város további fejlesztését. 
Első pillérként a megkezdett projek-
tek befejezését, többek között a har-
madik Szamos-híd és két parkolóház 
megépítését említette. Ugyanakkor 
folytatnák az utcák, járdák, parkok 
és zöldövezetek korszerűsítését, va-
lamint a víz- és csatornahálózat bő-
vítését, hogy minden szatmári lakos 
számára elérhető legyen ez a köz-

szolgáltatás. Szintén az első pillér-
hez tartozik az oktatási rendszer kor-
szerűsítésének folytatása, valamint 
az egészségügy támogatása korszerű 
orvosi eszközökkel. Kereskényi prog-
ramja második pilléreként néhány 
nagyberuházást említett: kilátásba 
helyezte egy többfunkciós sportcsar-
nok és egy tanuszoda megépítését, 
illetve a város északi peremén fekvő 
Sárerdő parkerdővé, kikapcsolódási 
övezetté való alakítását.

Harmadik pillérként élhető, sze-
rethető, csendes, zöld, kerékpár- és 
gyalogosbarát város építéséről be-
szélt, amelyben jól fi zetett munka-
helyek és munka után kikapcso-
lódási lehetőségek várják haza a 
fi atalokat. Ennek érdekében többek 
között felújítják a történelmi épü-
letek homlokzatát, újabb 30 darab 
környezetkímélő autóbuszt vásá-
rolnak. Folytatják a zöldövezetek 
felújítását, fák ültetését, és új, mo-
dern játszótereket és sportlétesítmé-
nyeket építenek. A Szatmár hazavár 
program keretében új tevékenysé-
gekkel folytatják a fi atalok hazacsá-
bítását, valamint minőségi kulturá-
lis és szórakoztató rendezvényeket 
szerveznek.

A Szatmárnémetit négy éve veze-
tő Kereskényi Gábor mandátumvégi 
beszámolójában úgy vélte: a megye-

székhely fejlődésének legintenzívebb 
szakaszát éli, a város 444 utcájából 
149-et újítottak fel, épül a körgyűrű 
a város körül, 3500 parkolóhelyet 
hoztak létre a városban, kerékpár-
utakat létesítettek, 2500 fát ültettek, 
a városi tömegközlekedés számára 17 
hibrid autóbuszt vásároltak, és 22 vá-
rosfejlesztési elképzeléshez szereztek 
összesen 215 millió lej európai uniós 
támogatást. E projektekre már meg-
kötötték a kivitelezési szerződéseket.

Maskulik Csaba városmenedzser 
megígérte, hogy a szatmáriak négy 
év múlva már használhatják a har-
madik Szamos-hidat, amely nagy-
mértékben orvosolja a közlekedési 
gondokat a városban. Emellett az 
ügyintézés digitalizálását ígérték a 
város közhivatalaiban, a régi belvá-
rosi épületek homlokzatának felújí-
tását, a Szamos-part rehabilitálását, 
a tömbházak hőszigetelésének foly-
tatását.

A rendezvényen felszólalt Pataki 
Csaba, Szatmár megye önkormány-
zatának újabb mandátumra készü-
lő elnöke, és elmondta: nagymér-
tékben segítette a város és a megye 
fejlődését a konstruktív párbeszéd, 
amelyet a két önkormányzat veze-
tői folytattak, és az, hogy a megye-
székhely és a megye önkormányzata 
kisegítette egymást. „Mi építjük a 
megyei kórházat, a város beszerzi a 
felszereléseket. A város megépíti a 
kerékpárutakat, mi meghosszabbít-
juk azokat a környező települések 
felé” – példázta az együttműködést 
Pataki Csaba.

A 102 ezer lakosú, közel 38 száza-
lékban magyarok lakta Szatmárné-
meti polgármesteri tisztségére nyolc 
jelölt pályázik a szeptember 27-én 
tartandó önkormányzati választáso-
kon. A Szociáldemokrata Párt (PSD) 
azt a Dorel Coicát indítja a verseny-
ben, akit négy évvel ezelőtt Kereské-
nyi Gábor váltott le.

KERESKÉNYI GÁBOR HÁROM PILLÉRRE HELYEZNÉ A VÁROS TOVÁBBI FEJLESZTÉSÉT

Otthonérzet Szatmárnémetiben

Erdélyi tudósítások 2020. szeptember 2.
szerda

Ionopot chivanoc,
RMDSZ

Amilyen komikus végkifejletet öltött, épp annyira al-
kalmasnak bizonyult a romániai politikai viszonyok 
tisztázására a szociáldemokraták (PSD) bizalmatlan-
sági indítványának kurta parlamenti pályafutása. Az 
első és talán leglényegesebb következtetés az, hogy 
megdőlt Klaus Iohannis államfőnek és liberális párt-
katonáinak a PSD „mérgező parlamenti többségéről” 
szóló, oly sokszor hangoztatott önmentegető elméle-
te. Üres frázis csupán, hiszen bebizonyosodott, hogy 
a szociáldemokraták körüli, úgynevezett ellenzéki 
csoportosulás konjunkturális többség csupán, amely 
egyik-másik párt pillanatnyi érdekeinek megfelelően 
áll össze. Például amikor a szavazathajhász intéz-
kedéseket, a nyugdíj- és a gyerekpénzemelést lehet 
megszavazni a parlamentben, nem törődve a költség-
vetési fedezet hiányával, a kormányra hárítva a szük-
séges források előteremtésének felelősségét. Iohan-
nisnak és „saját kormányának” tehát ezentúl kétszer 
is meg kell gondolnia, mielőtt a „felelőtlen többséget” 
igyekszik okolni minden rosszért.

A ma még a legnagyobb parlamenti frakcióval rendel-
kező PSD csupán árnyéka immár a 2016-os választást 
utcahosszal megnyerő alakulatnak, ezt is bebizonyí-
totta a kormánybuktatási kísérlet fi askója. Az egykori 
elnöke bebörtönzése sokkjától felocsúdni ma is kép-
telen, keménykezű vezér híján széthúzás marcangol-
ta, árulások jellemezte párt folyamatosan megy össze, 
mint mosás után a gyapjúpulóver. A bizalmatlansági 
indítvány bukása, az, hogy még a szükséges kvórumot 
sem volt képes biztosítani, szégyenteljes vereség az el-
nöknek frissen felkent Marcel Ciolacu számára, akinek 
az a kevés autoritása és tekintélye is szertefoszlott, ami 
volt neki. Egy újabb kezdeményezéssel való próbálko-
zással teljesen nevetségessé tenné magát az alakulat, 
amely képtelen lesz feltartóztatni embereinek a liberá-
lisokhoz (PNL) vagy a kisebb baloldali alakulatokhoz 
való átpártolását. Ami most, a helyhatósági választá-
sok előtt, a parlamenti megmérettetést megelőzően 
három hónappal kikövezett utat jelent a politikai süly-
lyesztő felé.

Ugyanakkor azt sem szabad szem elől téveszteni, 
hogy a legújabb politikai fejlemények egyik tevékeny 
szereplője maga az RMDSZ, amely ha nem is állt ki nyíl-
tan a Ludovic Orban vezette kormány mellett, viszont 
megakadályozta, hogy a bizalmatlansági indítvány cél-
ba érjen. Noha Kelemen Hunor elnök a parlament ülését 
megelőzően úgy nyilatkozott, hogy az alakulat törvény-
hozói jelen lesznek, de nem vesznek részt az indítvány 
szavazásán, a szövetség képviselői és szenátorai végül 
mégis távol maradtak. Mindez alapvetően hozzájárult a 
két ház együttes ülésének határozatképtelenségéhez, 
ami persze nem jelenti feltétlenül, hogy az RMDSZ-es 
honatyák részvétele esetén a kormánybuktatási kí-
sérlet sikeres lett volna, ám ez esetben mindenképp 
másképp alakul az eljárás, a szavazás végkimenetele. 
Egyáltalán nem lényegtelen, miért tartotta fontosnak az 
RMDSZ, hogy ha ilyen formában is, de a PNL mellé álljon 
a PSD-vel vívott politikai háborúban. Arról az alakulat-
ról és kormányáról van ugyanis szó, amely a magát nem 
is olyan rég az elmúlt évtizedek legdurvább magyarel-
lenes kirohanására ragadtató, Erdély kiárusításával rio-
gató Klaus Iohannis teljes alárendeltségében működik. 
Nos, ez az államfő – akinek soha nem feledjük gúnyos, 
„ionopot chivanoc, peszede” performanszát – igazán 
megérdemelné a megleckéztetést, a kormány pedig a 
bukást. Bárki bármit mond, az Orban-kabinet menesz-
tése nem taszította volna nagyobb káoszba az országot 
a jelenleginél, a decemberi parlamenti választásig pe-
dig ügyvivő kormányként folytathatta volna tovább. Az 
az érv sem áll a lábán, miszerint a liberálisok számára 
ez muníciót jelentene, hogy áldozatnak tekintsék ma-
gukat, és mindenért a PSD-t tegyék felelőssé – gyakor-
latilag ez folyik most is, hónapok óta.

Újabb jel árulkodik tehát arról, hogy az RMDSZ egy 
majdani jobboldali koalíció kialakítása irányába pró-
bálja kitaposni az utat, mégpedig azzal a szándékkal, 
hogy „megszelídítse” a PNL-t, amely a magyarellenes-
ség terén sok esetben nagy sikerrel felveszi a versenyt 
a PSD-vel. Ennek ismeretében nem lehetünk biztosak 
a próbálkozás sikerességében. Arról nem beszélve, 
hogy az összeboruláshoz elengedhetetlen lenne né-
hány bocsánatkérés...

VEZÉRCIKK

ROSTÁS
SZABOLCS

FO
RR

ÁS
: 

FA
CE

BO
O

K/
KE

RE
SK

ÉN
YI

 G
ÁB

O
R

Modernizálás. Kereskényi Gábor (állva) szerint mozgásba hozták a várost, Szatmárnémeti fejlődik, és egyre szebb lesz

 » A Szatmárnémetit 
négy éve vezető Kereské-
nyi Gábor mandátumvégi 
beszámolójában úgy vélte: 
Szatmárnémeti fejlődésé-
nek legintenzívebb sza-
kaszát éli. Az utóbbi négy 
évben minden területen 
fejlesztések voltak, nincs 
olyan része a városnak, ahol 
ne dolgoztak volna. 




