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 » PAP MELINDA

A romániai városokban élők 80 szá-
zaléka elégedett a lakóhelyével, a 

megkérdezetteket leginkább az egész-
ségügyi rendszer és a közlekedési kö-
rülmények aggasztják – derül ki egy 
felmérésből. A fejlesztési minisztérium 
és a Világbank készített,e az Európai 
Unió által használt Eurobarométer 
mintájára épülő felmérés eredményei 
szerint a romániai városok toplistáját 
Kolozsvár vezeti, melyet Temesvár és 
Brassó követ. Bukarest csak negyedik 
a sorban, a főváros után Nagyszeben 
és Nagyvárad következik a július–au-
gusztusban, több mint 13 ezer lakos 
megkérdezésével készült felmérés sze-
rint. A Szabad Európa Rádió román ki-
adása által ismertetett eredményekből 

azt is kiderül, hogy a leginkább a ko-
lozsváriak elégedettek városukkal (97 
százalék), de a nagyváradiak (96) és 
a gyulafehérváriak (95) is nagyra tart-
ják lakóhelyüket. Brassó, Temesvár, 
Segesvár és Jászvásár lakóinak is több 
mint 90 százaléka véli úgy, hogy nincs 
oka panaszra. Ha mégis lenne, az főleg 
az egészségügyi ellátásra vonatkozna: 
a megkérdezettek 39 százaléka ezt tart-
ja a legnagyobb problémának, míg 32 
százalék szerint a légszennyezés, 29 
százalék szerint pedig a közúti infra-
struktúra állapota jelenti a gondot. Az 
orvosi ellátással egyébként Jászvásá-
ron a legelégedettebbek az emberek, 
de Drobeta-Turnu Severin, Nagyvárad, 
Gyulafehérvár és Kolozsvár lakóinak 
is több mint 65 százaléka tartja meg-
felelőnek az egészségügyi rendszert. 

A közszállításról ennél is jobb a véle-
ményük: Kolozsváron a lakosok 88, 
Nagyváradon 82, Brassóban 81 száza-
léka elégedett, míg a bukarestieknek 
alig több, mint feléről mondhatni el 
ugyanezt (55). A fővárosiaknak az utak 
állapotáról sincs jó véleményük, csak 
43 százalék elégedett velük. Az ennél a 
pontnál legjobban teljesítő Konstanca 
és Nagyvárad esetében ez az arány 76 
százalék. 

Romániában az egyik legnagyobb 
gondnak a légszennyezés számít, 
mutat rá a barométer, csak a város-
lakók 60 százaléka elégedett a levegő 
minőségével. A legkevésbé Ploiești 
lakói tartják egészségesnek városuk 
levegőjét (14), a leginkább Suceava 
lakói vannak megelégedve (91). A le-
vegő minősége leginkább a 24–44 év 

közötti korosztályt, a szülőket, befek-
tetőket, magas jövedelemmel rendel-
kezőket érdekli. A zajszennyezés szin-
tén szemponttá vált, és a főváros ezen 
a téren sem áll fényesen: csupán lakói 
33 százalékának nincs kivetnivalója 
a téren. De a bukarestiek a köztiszta-
sággal és a közbiztonsággal is elége-
detlenek. Nagyváradon a lakosok 89, 
Kolozsváron 86 százaléka érzi magát 
biztonságban. A felmérés során a he-
lyi adminisztrációval szembeni elége-
dettséget is mérték, négy mutató alap-
ján: hogyan használja fel a közpénzt, 
hogyan fejlődik a város, mekkorák a 
helyi adók, valamint milyen a ható-
ságok és a városlakók közötti viszony. 
E téren is az északnyugati fejlesztési 
régió városai, Nagyvárad és Kolozsvár 
vezetik a rangsort.

A kolozsváriak és a nagyváradiak a legelégedettebbek lakóhelyükkel

 » A megkér-
dezettek 39 
százaléka az 
egészségügyi 
ellátást tartja 
a legnagyobb 
problémának, 
míg 32 százalék 
szerint a lég-
szennyezés, 29 
százalék szerint 
pedig a közúti 
infrastruktúra 
állapota jelenti a 
gondot.

Ha már nem lett újra magyar 
alpolgármestere Nagyváradnak, 
Florin Birta polgármester – előd-
jéhez hasonlóan – úgy gondolta, 
lennie kell a városházán egy 
magyar tanácsadónak. Az új 
városvezető választása is Zatykó 
Gyulára, az Erdélyi Magyar Nép-
párt politikusára esett.

 » KRÓNIKA

F olytathatja a nagyváradi város-
házán három évvel ezelőtt meg-
kezdett polgármesteri tanácsadói 

munkáját Zatykó Gyula, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) országos 
alelnöke, miután Florin Birta új elöl-
járó is felkérte erre a feladatra. A hi-
vatalába a héten beiktatott nemzeti 
liberális párti (PNL) polgármester 
az Ebihoreanul.ro helyi portálnak 
adott interjúban kérdésre válaszolva 
beszélt kedden a témáról. Amikor az 
újságíró felvetette, hogy miután Ilie 
Bolojan előző polgármesternek volt 
magyar nemzetiségű tanácsadója, 
készül-e hasonló lépésre, Florin Birta 
így válaszolt:  „Egy olyan város pol-
gármesterének, ahol jelentős számú 
magyar él, kell hogy legyen magyar 
tanácsadója.” A Krónika megkeresé-
sére pedig tegnap Zatykó elmondta, 
hétfőn, vagyis polgármesteri mandá-
tum utolsó napján járt le a szerződése 

Ilie Bolojan távozó városvezetővel, és 
miután Florin Birta felkérte a munka 
folytatására, még aznap alá is írta új 
megbízatását. „Én a kampány során 
igazat mondtam, amikor arról beszél-
tem, hogy csak akkor lesz Nagyvá-
radnak magyar alpolgármestere, ha 
az EMNP bejut az önkormányzatba. 
Nem sikerült elérni az 5 százalékot, 
sajnos így is történt. Így maradunk a 
helyhatósági választások előtti álla-
potban. Az új polgármester is meg-
értette a magyar közösség óhaját, 

felkért, hogy folytassam a munkát, és 
én elfogadtam. Nem szabad otthagy-
ni a városvezetést, az adminisztrációt 
magyar jelenlét nélkül” – fejtette ki 
kérdésünkre a régi-új polgármesteri 
tanácsadó. Hozzátette: célja többek 
között olyan, már elindított projektek 
folytatása mint a tömegközlekedési 
eszközök és megállók magyar nyelvű 
feliratozásának rendezése, a belváro-
si történelmi felvilágosító táblák ki-
helyezésének folytatása, illetve gon-
doskodni fog arról, hogy a városháza 

FLORIN BIRTA FELKÉRÉSÉRE FOLYTATHATJA A MEGKEZDETT MUNKÁT ZATYKÓ GYULA A NAGYVÁRADI VÁROSHÁZÁN

Nincs alpolgármester, marad a tanácsadó

Cél, hogy a felújítás nyomán a magyar szimbólumok is visszakerüljenek a városháza homlokzatára
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felújítása után a homlokzat valóban 
visszanyerje eredeti pompáját, és 
visszakerüljenek a helyükre a ma-
gyar szimbólumok. Elvi egyezség 
van ugyanakkor a város vezetőivel 
arról is, hogy a felújítási munkála-
tok végeztével lesz magyar ügyfélfo-
gadás is a polgármesteri hivatalban.

Mint ismeretes, miután a 2016-os 
önkormányzati választások után 
először fordult elő, hogy az RMDSZ 
nem jelölhetett alpolgármestert a 
Körös-parti város élére, az Erdélyi 
Magyar Néppárt (EMNP) és Ilie Bo-
lojan között lezajlott egyeztetések 
nyomán 2017 második felétől mos-
tanáig Zatykó Gyula néppárti poli-
tikus volt a nemzeti liberális párti 
(PNL) elöljáró egyik tanácsadója.

A szeptember 27-ei helyhatósági 
választásokat megelőző időszakban 
Zatykó és az EMNP azzal kampá-
nyolt, hogy amennyiben a néppárt 
bejut a város önkormányzati képvi-
selő-testületébe, akkor övék lesz az 
egyik alpolgármesteri tisztség.

Az alakulatnak azonban nem si-
került elérnie a bejutáshoz szüksé-
ges 5 százalékos küszöböt. A PNL vi-
szont olyan nagy arányban győzött, 
hogy simán megvan a kétharmados 
többsége, így nem volt szükségük 
koalíciós partnerre, és hiába jelölt 
alpolgármestert az RMDSZ Szabó 
József frakcióvezető személyében, 
mindkét alpolgármesteri székbe li-
berális tanácsos ülhet.

 » Elvi egyezség 
van ugyanakkor 
a város vezetői-
vel arról is, hogy 
a felújítási mun-
kálatok végezté-
vel lesz magyar 
ügyfélfogadás is 
a polgármesteri 
hivatalban. 




