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őket. Pettyénben, Hiripen, illetve Ombo-
don is van egy ilyen kinevezett roma ve-
zető: az egyiknek boltja van, a másiknak 
kocsmája, és Bontea szemet huny a »simlis 
dolgok« fölött. Egy dolgot meg kell érteni: 
a romák nélkül nem lehet megnyerni a 
választást” – vonta le a következtetést Szi-
lágyi Levente.

Az RMDSZ politikusa felidézte, a ta-
valyi polgármester-választás alkalmával 
az RMDSZ színeiben 816 voksot kapott, 
mialatt Bontea meggyőzte a többi kisebb 
pártot és a roma lakosokat, hogy az ő ne-
vére nyomják a pecsétet, így nyerte meg a 
megmérettetést több mint 1300 szavazat-
tal. „Bár lakcíme Pálfalvára szól, a magyar 
lakosság huszonöt-harminc százaléka kül-
földön dolgozik, vagy a városban él. Négy 
év múlva sem fogok tudni 816-nál több 
szavazatot gyűjteni, mert a négyhektáros 
parcella, amelyet belterületté nyilvánítot-
tak, három tömbházzal és ötven-hatvan 
házzal gazdagabb lesz, ami alapból 350–
400-zal több lakost jelent, akik nagy része 
román lesz. A külföldön dolgozó avasi, va-

sány románok ide fognak jönni – vázolta 
pesszimistán a helyzetet a magyar politi-
kus. – Hamarosan népszámlálás lesz, és 
kíváncsian várom az eredményeket, hogy 
a statisztikai hivatal adatai szerint mennyi-
vel csökkent a magyar lakosság létszáma. 
Szerintem már most 15 százalékkal keve-
sebben vagyunk.”

Harc az egyedüli helyért, 
ami összefog
Szatmárpálfalvához még öt falu tartozik: 
Ombod, Pettyén, Hirip, Amac és Oroszfalva. 
A polgármesteri hivatal ezek kultúrotthona-
it felújította. Pálfalva község RMDSZ-elnö-
kének elmondása szerint az ombodiakkal 
karöltve benyújtottak egy kérvényt, hogy az 
ombodi kultúrotthont visszaigényeljék a re-
formátus egyháznak. Három vagy négy éve 
várják, hogy Bontea elküldjön egy doku-
mentumot az illetékes bukaresti intézmény-
nek, amely kiadhatna egy iratot, ami segí-
tené az eljárást. „Ő nagyon jól tudja, hogy 
az ombodi kultúrotthon az egyedüli hely, 
ami összefogja a magyarságot. Itt megvan-

nak a hagyományok: teabálok, szüreti bá-
lok, tánccsoport és hasonlók. De most nem 
tudunk hova menni, és a tradíciók őrzése is 
abbamaradt. A többi faluban hiába vannak 
felújítva a kultúrotthonok, azok az ő fenn-
hatósága alatt vannak, és soha nem fogja 
kiadni, hogy bármilyen jellegű bált szervez-
zünk” – panaszolta Szilágyi Levente.

Elmondása szerint kolozsvári céggel 
megvizsgáltatták az ombodi kultúrotthon 
tetőzetét, amely 1960 előttről való – ugyan-
is Bontea azt állítja, hogy a kommunizmus-

ban építették. „Tanúkat hívtunk a bíróság-
ra, akiknek a 40-es évek végén, 50-es évek 
elején ott volt a lakodalmuk, tehát nem a 
kommunizmus ideje alatt lett építve. Most 
nem tudjuk, mit fogunk tenni, előbb-utóbb 
civil perre kell mennünk. Ők állítják az övé-
ket, mi a sajátunkat, de így csak az idő mú-
lik” – jellemezte az ellenségeskedést Szi-
lágyi Levente.

Lapunk megkereste az ügyben Szatmár-
pálfalva polgármesterét is, aki későbbre 
ígért nyilatkozatot a témában.
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Összeférhetetlennek nyilvánították, mégis polgármester maradhatott

Bontea 2012 és 2016 között Pálfalva község alpolgármestereként tevékenykedett. 
Első évében egy másik munkahelyen is dolgozott, ezt pedig tisztségével össze-
férhetetlen tevékenységként ítélte meg a feddhetetlenségi ügynökség (ANI). 2018 
júniusában prefektusi rendelettel felfüggesztették – akkor már polgármesteri – 
tisztségéből. Ám Zenoviu Bontea pert indított a prefektusi rendelet ellen, amelyet 
megnyert a Szatmár megyei törvényszéken. „Egy könyvvizsgáló cégnél dolgozott, 
amikor még tisztségben volt. Az akkori RMDSZ-tanácsosok meglovagolták ezt a hírt, 

és »felnyomták« Bonteát. Bukarestben elmarasztalták, de a szatmári bíróságon fel-
lebbezett, és megnyerte a pert. Ki hallott már ilyet?!” – fogalmazott Szilágyi Levente 
pálfalvi RMDSZ-elnök, kĳ elentve: „Szatmáron és környékén sem nyerhet senki pert 
Bontea ellen”. Az ANI egyébként a tavalyi helyhatósági választások után Bontea – és 
még több mint száz, korábban szintén összeférhetetlennek nyilvánított polgármes-
ter – esetében felszólította a hatóságokat, ne igazolják a mandátumát, ez azonban a 
számára kedvező végleges ítélet alapján mégis megtörtént.

Zenoviu Bontea második mandátumát tapossa Szatmárpálfalva élén

 » SIMON VIRÁG

A városvezetők és lakosok egyaránt azt 
szeretnék, ha Szováta európai szintű, 

gyógyturizmusra épülő településsé nőné 
ki magát a következő években. A Maros 
megyei fürdőváros 2021–2027-re vonatko-
zó fejlesztési stratégiája a napokban jelent 
meg a városháza honlapján, egyelőre csak 
román nyelven. Ennek összeállítását ala-
pos felmérés előzte meg tavaly, amikor ki-
kérték a lakosok és a cégek véleményét is. 
A fejlesztési stratégia összeállítása minden 
település számára kötelező és több Maros 
megyei településen elkészült. A Szovátára 
vonatkozó százötven oldalas dokumen-
tum első része a város jelenlegi helyzetét 
mutatja be, kitérve többek között a meg-
lévő infrastruktúrára, épületekre, iskola-
hálózatra, munkahelyekre, zöldövezetek, 
parkok helyzetére és az egészségügyi szol-
gáltatásokra.

A dokumentum második része tartal-
mazza, hogy milyen területen szeretnék 
fejleszteni Szovátát, milyen bel- és kül-
földi pénzalapok állnak az ország és így 
Szováta rendelkezésére, és melyek azok 
az ötletek, amelyekből minél többet sze-
retnének megvalósítani. A fejlesztési stra-
tégia összeállítói azt szeretnék, ha Szo-
váta a következő években dinamikusan 
fejlődő város lenne, amely megtartaná és 
vonzaná a fi atalokat. Szeretnék elkerülni, 
hogy a település lakossága elöregedjen, 
és a fi atalok n agyobb városokba költöz-
zenek. Ennek érdekében támogatnák a 
fi atalok letelepedését föld- vagy bérlakás 
biztosításával és a kezdő vállalkozások-
nak is kedvezményeket adnának. Ugyan-
akkor a befektetők vonzásával és a tech-
nológiai, illetve ipari park létrehozásával 

is részben a fi atalok otthon maradását 
szeretnék elérni.

A szovátai oktatási hálózat és a kórház 
felújítása, a meglévő egészségügyi köz-
pontok korszerűsítése és újak létrehozá-
sa is szerepel a fejlesztési stratégiában, 
akárcsak egy nappali foglalkoztató-köz-
pont létrehozása az idősek számára. A 
bölcsődeépítési terven kívül szerepel a 
helyi tömegközlekedés fejlesztése, a vá-
rosháza szolgáltatásainak digitalizálása, 
a hulladékgazdálkodás korszerűsítése is. 
Jelenleg a Maros megyei szállásadók 38 

százaléka Szovátán található és a fürdő-
település nemcsak a hazai, de a külföldi 
vendégek körében is nagyon népsze-
rű. A fejlesztési stratégia kidolgozói azt 
ajánlják, hogy a gyógyturizmus mellett 
európai uniós és kormányzati pénzekből 
fejlesszék a hegyi és ökoturizmust, hogy 
ne csak pihenni és gyógyulni lehessen 
Szovátán, hanem túrázni, sportolni, aktí-
van kikapcsolódni, és olyan útvonalakat 
bejárni, ahol a természeti csodákat, sajá-
tosságokat lehet megtekinteni. A doku-
mentumban 137 pályázati ötlet, terv sze-

repel. Ilyen a kerékpárutak kialakítása a 
városban, illetve Szováta és Parajd között 
is, a biciklibérlési lehetőséget, gyógyfür-
dőmúzeum létrehozását, nyári bobpálya 
kialakítását, tanuszoda, valamint csillag-
vizsgáló építését. Vannak egészen merész 
ötletek is, mint például helikopterleszálló 
és repülőtér építése Szovátán, illetve a 
geotermikus energia hasznosítása. Szová-
tán jelenleg is több sikeres pályázatot va-
lósítanak meg: korszerűsítik a volt Doina 
mozi környékét, szabadtéri színpadot és 
játszóteret alakítanak ki. 

Számos területen fejlesztenék Szovátát a következő években

Európai szintű, gyógyturizmusra épülő településsé fejlesztenék Szovátát a Maros megyei város vezetői




