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Kifi zeti ugyan a marosvásárhelyi 
önkormányzat az előző város-
vezetés miatt kirótt pénzbír-
ságokat, ám a szelektív hulla-
dékgyűjtés megszervezésének 
elmulasztásáért beperelik a 
Dorin Florea volt polgármestert.

 » SIMON VIRÁG

T etemes pénzbírságot kell fi zet-
ni a szelektív hulladékgyűjtés 
elmulasztása miatt, zárolták a 

városháza számláit, rendezni kell a 
hulladékkérdést, és a zöldövezet kar-
bantartása körül is gondok merültek 
fel – sorolta tegnapi sajtótájékoztató-
ján Soós Zoltán, Marosvásárhely pol-
gármestere. Jelezte egyúttal, hogy 
a kirótt bírságokat a város kifi zeti, 
mert tiszta lappal szeretnének ter-
vezni és dolgozni. Ettől függetlenül 
azonban a szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezésének elmulasztásáért 
beperelik a volt városvezetőt, Dorin 
Floreát.

Amint arról beszámoltunk, a ma-
rosvásárhelyi polgármesteri hiva-
talnak az elmúlt hétvégén zárolták 
a számláit, mert 3,9 millió lejnyi 
bírságot nem fi zetett be a Környe-
zetvédelmi Alap pénztárába. Ezt a 
bírságot a 2017–2019 között kapta 
a város amiatt, hogy nem szervezte 
meg a szelektív hulladékgyűjtést. 
Ebben az összegben nincs benne a 
2020-as évre kirótt, megközelítőleg 
2,5 millió lejes büntetés szintén a 
hulladék szétválogatásának elmu-
lasztása miatt.

Soós Zoltán polgármester tegnap 
arról beszélt, hogy a volt városveze-
tő és a városháza illetékesei közül 
is valaki, valakik eltitkolták ezt a 
büntetést, nem szerepelt a köny-

velésben adósságként. Az elöljáró 
elmondása szerint akkor szereztek 
erről az összegről tudomást, amikor 
a kényszervégrehajtó jelentkezett, 
és be akarta hajtani a tetemes ösz-
szeget.

„Ezt a büntetést ki tudjuk, ki fog-
juk fi zetni, a város költségvetésé-
ből, a városlakók pénzéből. De pert 
fogunk indítani a volt városvezető, 
Dorin Florea ellen, aki elmulasz-
totta megszervezni a szelektív hul-
ladékgyűjtést, és aki miatt most a 
városlakók pénzéből ezt az összeget 
ki kell fi zetnünk. Belső vizsgálat in-
dult, hogy kiderítésük, a hivatalból 
ki, kik voltak azok, akiknek felelős-
sége lett volna ezeket a büntetése-
ket nyilvántartani, tudomásunkra 
hozni” – jelentette be egyúttal Soós, 
akitől megtudtuk, hogy a tavalyi 

évre szóló büntetés ügyében hétfőn 
fog egyeztetni a környezetvédelmi 
miniszterrel, kérve, hogy a 2,5 millió 
lejt fi zethessék ki részletekben.

Beindulhat végre 
a szelektív hulladékgyűjtés
Marosvásárhely polgármestere arról 
is beszélt, hogy napok kérdése, és 
meg fogják kötni a szerződést az új, 
ideiglenes hulladékszolgáltatóval, 
és olyan céget választottak, amely 
vállalja a szelektív hulladékgyűjtést 
is. Az uniós pénzalapból vásárolt és 
kihasználatlanul álló 20 ezer szelek-
tív kuka mintegy 20 százalékát lehet 
használni, ezeket ki fogják helyezni 
a lakónegyedekben, és mihamarabb 
újakat fognak beszerezni, hogy ha-
tékonyan működhessen a hulladék 
szétválogatása.

LELTÁRT KÉSZÍTETT SOÓS ZOLTÁN POLGÁRMESTER MAROSVÁSÁRHELY GONDJAIRÓL ÉS A TERVEKRŐL, BEPERELIK DORIN FLOREÁT

Még mindig csontvázak esnek ki a szekrényből

 Kísért a múlt. Marosvásárhely polgármestere számba vette a napi panaszokat, nehézségeket
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Soós Zoltán bejelentette: a lakó-
telepekre a szeméttárolók mellé 
fadobozokat fognak elhelyezni a 
zöldhulladéknak, ahova össze fog-
ják gyűjteni, és hetente egyszer el-
szállíttatják a faágakat, fűnyesedé-
ket. Hiszen azáltal, hogy ezek nem 
kerülnek be a kukába, máris sokkal 
kevesebb hulladék kerül a szemét-
telepre, s kevesebbet kell fi zetnie a 
városnak. A zöldhulladékot a virág-
kertészetnél tudják értékesíteni.

Lesz nagytakarítás és útjavítás
Elhangzott ugyanakkor, hogy amint 
megkötik a szerződést az új szolgál-
tatóval, meghirdetik a városszintű 
nagytakarítást is, ami idén tavasz-
szal elmaradt. Soós Zoltán szerint 
a tíznapos késéssel elkezdett favá-
gást és a zöldövezet karbantartását 
sikerült napirendre hozni, a lakók  
bejelenthetik a városházán, ha még 
vannak olyan parkok, zöld terüle-
tek, ahol nem végeztek a fűnyírás-
sal, a nyesedékek elhordásával. „A 
nagytakarítást is el fogjuk kezdeni, 
előre leközölt program szerint és 
azt szeretnénk, ha a jövőben évente 
négy alkalommal lenne nagytaka-
rítás, hogy tiszta és élhető legyen a 
város. Nekifogtunk az utak javításá-
nak, a aszfaltozásának is. Elsősor-
ban a Szabadság utca és környéke 
van napirenden, hiszen itt évek óta 
el voltak hanyagolva az utak. De a 
Kishegyszőllő utcájának a felújítási 
tervét is átnézzük, és ott legkésőbb 
augusztustól elkezdjük a munká-
latokat. Foltozgatni tudunk csak a 
Sincai és Ion Dumitrache utcákban, 
mert ott a vízvezetékcsere még nem 
történt meg. A lakók utcajavítással 
kapcsolatos kérdéseit is feljegyez-
zük, és lehetőségeink szerint javí-
tunk, ahogy lehet” – ígérte meg teg-
nap Marosvásárhely polgármestere.

 » Marosvá-
sárhely polgár-
mestere arról is 
beszélt, hogy na-
pok kérdése, és 
meg fogják kötni 
a szerződést az 
új, ideiglenes 
hulladékszolgál-
tatóval, és olyan 
céget választot-
tak, aki vállalja a 
szelektív hulla-
dékgyűjtést is. 

 » PATAKY ISTVÁN

B iztosra vehető, hogy a jövő évi ma-
gyarországi választási kampány-

nak része lesz a határon túli magyaro-
kat érintő tematika. Mire számíthatnak 
a külhoniak az ellenzéki pártoktól? A 
budapesti Századvég Alapítvány elem-
zése szerint a magyarországi baloldal 
pártjainak megnyilvánulásai alapján 
jól kirajzolódik, hogy nem rendelkez-
nek világos és következetes, külhoni-
akra vonatkozó támogató politikával.

„A legellenségesebb viszonyulás 
Gyurcsány Ferencre és az általa veze-
tett Demokratikus Koalícióra jellemző. 
A volt kormányfő politikájának 2004 
óta szerves része a határokon kívül 
rekedt magyarsággal szembeni kam-
pánytevékenység. Figyelemre méltó, 
hogy Gyurcsány Ferenc korábban 
azzal riogatott, hogy ukrán állam-
polgárok jelentkeznek be tömegével 
Magyarország határ menti falvaiba, 
hogy részesülhessenek a magyar szo-
ciális ellátórendszer szolgáltatásaiból. 
Az alaptalan hisztériakeltés azt a célt 
szolgálja Gyurcsány Ferenc részéről, 
hogy a közvéleményt politikai haszon-

szerzés reményében a határon túli 
magyarság ellen hangolja” – írja friss 
helyzetértékelőjében az elemzőcég.

A tanulmány kitér a balliberális 
Momentumra is. Mint írja, a párt nem 
rendelkezik karakteres, nemzeti érde-
kek mentén körvonalazódó határon 
túli politikával, ami a párt megnyil-
vánulásaiban rendszeresen tetten 
érhető. „A Momentum politikusai a 
Felvidéken és Erdélyben is a Renew 
Europe tagjaiként tevékenykedő euró-
pai testvérpártjaik mellett kampányol-
tak az elmúlt időszakban, szemben a 
határon túli magyar érdekeket képvi-
selő magyar pártokkal. Így fordulha-
tott elő, hogy Cseh Katalin a Renew 
Europe testvérpártjának elnökjelöltje 
mellett kampányolt a 2019-es román 
államfőválasztáson, illetve Donáth 
Anna a liberális Progresszív Szlovákia 
párt mellett állt ki egy 2019-es felvidé-
ki kampányeseményen” – emlékeztet 
az elemzés. Megemlíti azt is, hogy a 
nemzeti összetartozás napján 2010 óta 
minden évben június 4-én, a trianoni 
országcsonkítás évfordulójára emléke-
zik az ország. A magyar parlament tör-
vény megalkotásával nyilvánította ki, 

hogy a határon túli magyarság tagjai 
is részét képezik az egységes magyar 
nemzetnek. A jogszabályt a kormány-
pártok mellett a Jobbik is megszavazta, 
azonban a baloldal nemmel voksolt.

A Századvég tanulmánya arra is fel-
hívja a fi gyelmet, hogy az elmúlt évek-
ben közeledés jellemezte a baloldali 
pártok és a Jobbik politikáját, végül az 
utóbbi a nemzeti oldalról átevickélt a 
baloldali összefogásba, és Gyurcsány 
Ferenc vezényletével egy listán indul-
nak a következő évi választáson. „Bár 
a Jobbik 2010-ben még támogatta a 
nemzeti összetartozás politikáját, az 
azóta politikai arcélét vesztett párt 
nemzetpolitikája is hozzásimult a bal-
oldalhoz, feladva határon túliakra vo-
natkozó támogató karakterét. Mára az 
exradikális erő olyannyira megválto-
zott, hogy nem rendelkezik semmilyen 
kézzelfogható üzenettel a külhoni ma-
gyarság felé” – állapítja meg az írás. 

A Századvég elemzése szerint míg 
Gyurcsány Ferenc változékony ha-
bitussal kommentálja a határon túli 
magyarság jogait érintő kérdéseket, 
pártja másod- és harmadvonalbeli po-
litikusait rendszeresség jellemzi: sza-

vazatszerzés reményében visszatérően 
intéznek támadást a külhoni magyarok 
ellen. „Ennek legékesebb példája Vadai 
Ágnes nyilatkozata, amelyben azon ha-
táron túli kettős állampolgárok számát 
fi rtatta, akik felvették az oltást a magyar 
készletből, továbbá a párt másik promi-
nens politikusa, Arató Gergely arról el-
mélkedett, hogy megvonná a kettős ál-
lampolgárok szavazati jogát” – említett 
példákat a tanulmány.

Az elemzés megállapította ugyan-
akkor, hogy miközben a polgári kor-
mány a trianoni sebek begyógyításán 
és a határokon átívelő, békés nemzet-
egyesítés politikáján dolgozik, addig a 
baloldal az elmúlt évtizedekben nem 
volt képes karakteres nemzetpolitika 
kiépítésére, illetve képviseletére, és jól 
láthatóan szándék és szaktudás sem 
áll rendelkezésükre ahhoz, hogy ezen 
változtassanak. „A Jobbik baloldallal 
kötött természetellenes szövetsége pe-
dig megkívánja, hogy Jakab Péter párt-
ja feladja eredetileg képviselt nemzet-
politikáját, amelyet jól láthatóan már 
teljesített is” – zárja az ellenzéki pártok 
határon túli magyarokkal kapcsolatos 
hozzáállását a tanulmány.

Idegen a magyarországi ellenzéktől a nemzetpolitika

 » Az elemzés 
megállapította 
ugyanakkor, 
hogy miközben a 
polgári kormány a 
trianoni sebek be-
gyógyításán és a 
határokon átívelő, 
békés nemzete-
gyesítés politi-
káján dolgozik, 
addig a baloldal 
az elmúlt évtize-
dekben nem volt 
képes karakteres 
nemzetpolitika 
kiépítésére.




