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Húsz éve várt történelmi pillanat
Soós Zoltán személyében magyar polgármestert iktattak Marosvásárhelyen
• A járványügyi in-

megyeitanács-elnökként mindent
megteszek, hogy fejlődjön a város,
a megye” – mondta.

tézkedések miatt
visszafogott, de méltóságteljes ünnepi
alkalom keretében
iktatták be hétfőn délben Marosvásárhely
polgármesterét, Soós
Zoltánt, valamint az
önkormányzati testület új és régi tagjait.
„Marosvásárhelyen
nincsenek első és
másodrangú állampolgárok. A város mindenkié” – jelentette ki
beiktatási beszédében
Soós Zoltán.

Tisztesség és kemény munka
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saknem egy hónapot kellett
várnia a választási eredmények kihirdetésétől a megválasztott marosvásárhelyi polgármesternek, Soós Zoltánnak és az
önkormányzati képviselőknek, hogy beiktassák őket és
megkezdhessék a munkát. A
marosvásárhelyi városházán
már kora délelőtt nagy volt
a sürgés-forgás, a lépcsőkre
virágokat helyeztek, a hangosítást igazgatták, hogy minden készen
legyen a beiktatást követő sajtótájékoztatóra. A városháza nagy gyű-

léstermébe 12 órakor csak a polgármestert, a tanácsosokat, valamint a
prefektúra és a megyei tanács képviselőit engedték be, a sajtó az erkélyre
szorult, de még így is jobb volt, mint
online követni az eseményeket.

Eskütétel két nyelven
Huszonegy önkormányzati képviselő
személyesen vett részt. A legidősebb
önkormányzati képviselő Pescar
Radu volt, a legfiatalabbak Frunda
Csenge és Sebastian Pui, utóbbi szólította eskütételre a választott kép-

viselőket. Az RMDSZ-es tanácsosok
közül mindenki két nyelven tette le
az esküt, Pápai László (POL) úgyszintén. Lehetőség volt a Bibliára vagy az
alkotmányra esküdni, a magyar tanácsosok közül csupán egy volt, aki
az alkotmányt választotta. Venczi Vidor János cigány nyelven is elmondta: Isten engem úgy segítsen. Soós
Zoltán esküjét taps követte.

Nagyok az elvárások
Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, aki kéthetes

Soós Zoltán letette az esküt.
Húsz esztendő után ismét
magyar polgármestere van
Marosvásárhelynek
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karantén zárultával egészségesen
tudott részt venni az ülésen, kifejtette: a politikai harcoknak vége,
el kell kezdeni a munkát, sokak
szeretett városa, Marosvásárhely
fejlesztése érdekében. „A váltás
megtörtént, új polgármester és sok
új tanácsos áll munkába. A választópolgárok elvárásai óriásiak, én

Marosvásárhely polgármestere beszédében egyebek közt arról beszélt, hogy nehéz időket élünk, egy
soha nem látott járvánnyal küzd a
világ. „Felelős politikusok keresik
a szigor és a lazítás helyes arányait,
felelős szülőként, pedagógusként
ugyanezeket a nehéz döntéseket
kell meghoznunk. Nehéz hetek és
hónapok előtt állunk. Elsősorban
apaként, nem politikusként mondom, hogy vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra. A mai napon
új lapot nyitunk városunk történetében, rajtunk múlik, hogy egy széljegyzet lesz-e vagy egy egész fejezet.
Vissza kell vezessük a tisztességes
politikai és a fejlődés útjára Marosvásárhelyt. Sokan voltak azok, akik
változást akartak, de nem mertek
magyar emberre szavazni. A város
nem magyar kézbe került, hanem a
vásárhelyiek kezébe. Azért fogunk
dolgozni, hogy élhető város legyen
Marosvásárhely, lehessen itthon
dolgozni, pihenni, közlekedni. (...)
A munkát leltárkészítéssel kezdjük:
át fogjuk világítani a költségvetést,
a polgármesteri hivatal és a városi
cégek működését, számba vesszük
a város vagyonát. Ennek eredményeképpen látjuk majd, hogy mit és
milyen ütemezéssel tudunk megvalósítani” – hangzott el.
Soós Zoltán megismételte, amit
már korábban is elmondott, hogy beiktatása utáni első teendője a számvevőszéknek írott levél iktatása lesz,
amiben hivatalosan is kéri a város
gazdálkodásának átvilágítását.

Szászrégennek ismét magyar polgármestere van
• A járványügyi intézkedéseknek megfelelően korláto-

zott létszámban, de ünnepélyes keretek között iktatták
be hétfőn délután Szászrégen új városvezetőjét, az
RMDSZ színeiben nyert Márk Endrét, valamint az önkormányzati képviselő-testület 19 tagját.
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égyéves városi tanácsosi és
négyévesalpolgármesteritevékenységét polgármesterként folytatja
Márk Endre, Szászrégen új városvezetője, akit nemcsak a város
huszonegy százalékát kitevő magyar ajkú lakosok szavaztak meg, hanem jócskán
kapott többségi szavazatokat is. A kampányidőszakban pedig súlyos koronavírus-fertőzésen is átesett. A
hétfői ünnepélyes beiktatáson azonban ő is és a Maros Megyei Tanács
elnöke, Péter Ferenc is – aki nemrég

szintén elkapta a koronavírust – gyógyultan vettek részt. Az RMDSZ nyolc
helyi tanácsosi helyet is megszerzett
a 19-ből, a PNL-nek szintén nyolc tanácsosa lehet, a PSD-ALDE szövetség pedig három jelöltet juttatott be
a helyi tanácsba.

Mindenki elhivatott
polgármestere lenne
A tizenkilenc tanácsos közül Nagy
András – aki korábban 2004-ben és
2008-ban is megnyerte a polgármesteri tisztséget – otthonából, online
követte az eseményt, és onnan tette
le esküjét. A többiek az ország himnuszának bejátszása után egyenként
mentek fel az Eugen Nicoară Művelő-

dési Otthon színpadán felállított pulpitusra, és tették le esküjüket – mindannyian kizárólag román nyelven.
Az esküt utoljára Márk Endre tette
le – szintén kizárólag román nyelven
–, majd megköszönte a bizalmat választóinak és azoknak is, akik nem
rá szavaztak, hiszen mint hangsúlyozta, mindenki elhivatott polgármestere lesz, vallástól, politikai színektől és nemzetiségtől függetlenül.
„A szászrégeniek az egyensúlyra,
harmóniára, tiszteletre és a változásra szavaztak. A kollégáimmal közösen fel vagyunk készülve arra, hogy
megvalósítsuk azokat az ígéreteket,
amelyeket tettünk a kampány során”
– mondta el a város újonnan beiktatott vezetője, Márk Endre, akinek a
város jegyzője ezután nyújtotta át a

román zászló színeivel ellátott városvezetői szalagot.
A szászrégeni polgármester és városi tanácsosok beiktatásán rendhagyó módon a város volt polgármestere, Maria Precup is jelen volt, akinek
rövid beszédéből megtudtuk, „nyolc
nehéz és szép évet” hagy maga mögött, és arra biztatta a régenieket,

Szászrégen új magyar polgármestere,
Márk Endre hangsúlyozta: fel vannak
készülve a kampányígéretek betartására
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hogy támogassák az új polgármester
munkáját. A PSD színeiben indult
Maria Precup egyébként most nem
indulhatott a harmadik mandátumért, mivel a nyáron jogerőssé vált
döntés szerint összeférhetetlenséget
állapítottak meg az esetében, emiatt
pedig Precup három évig nem tölthet
be köztisztviselői szerepet.

