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• A helyi rendőrség 
önállósítására készül 
Marosvásárhely Pol-
gármesteri Hivatala, 
amely így tenné haté-
konyabbá a városban 
nem éppen pozitív 
megítélésű rendfenn-
tartó hatóságot.

S Z U C H E R  E R V I N

Marosvásárhelyen önálló 
jogi státust kapna a helyi 
rendőrség, amelynek mun-

kájától sokkal nagyobb hatékony-
ságot vár el az új városvezetés – je-
lentette ki tegnap Portik Vilmos, az 
intézmény átalakításával megbízott 
marosvásárhelyi alpolgármester. Az 

elöljáró hangsúlyozta: min-
denki tisztában van a rend-
őrség lakossági megítélésé-
vel, amely semmiképp nem 
nevezhető kedvezőnek. Azt 
is tudják viszont, hogy az in-
tézményre szükség van, több 

odafi gyeléssel és odaadással 
hatékonyabbá lehetne tenni. Az 
önkormányzat fokozná a helyi rend-
őrök jelenlétét a közlekedés irányí-
tásában és ellenőrzésében, a járőrö-
zésben, a szemetelőkkel szembeni 
fellépésben és a kereskedelmi egy-
ségek ellenőrzésében. A városve-
zetés a parkolások ellenőrzését is a 
fekete egyenruhásokra bízná.

Egy kis statisztika

A statisztikai adatokból kiderül, 
hogy az év elejétől a rendőrök 1237 
gépkocsivezetőt bírságoltak meg 
tiltott helyen való megállás és 6856-
ot szabálytalan parkolás miatt. A 
számok jelentősnek tűnhetnek, vi-
szont olvasóink panaszaiból és saját 

tapasztalatunkból mi a pohár üres 
részét is megismertük. A kapu ki- és 
bejárata elé parkoló autókhoz kihí-
vott járőrök a gépkocsitulajdonos ki-
léte függvényében szabnak ki pénz-
bírságot vagy csak fi gyelmeztetnek. 
A Borsos Tamásban és a környező 
kisutcákban számos belügyminisz-
tériumi alkalmazott a magánházak 

bejárata előtt hagyja autóját, és csak 
arról „gondoskodik”, hogy szélvé-
dőjén, jól látható helyen legyen ott 
a rendőrségi jelvény. Azon túl, hogy 
a belügyisek megússzák a pénzbír-

ságot, nem egy esetben fenyegetni 
kezdik az őket jelentő háztulajdo-
nosokat. Portik Vilmosnak más ta-
pasztalata van, mint mondta, meg-
választása után a városközpontban 
tesztelte a rendszert. Néhány napig 
nem fi zetett parkolási díjat, kíván-
csian várva, hogy megbírságolják-e. 
Mint kiderült, a rend őrei vele nem 
tettek kivételt.

Átláthatóbb munka?

A polgármesteri hivatal nem szán-
dékozik a helyi rendőrség csúcs-
vezetésében személyi változásokat 
eszközölni. Mint Portik elmondta, 
Raul Matiş versenyvizsgával foglal-
ta el az igazgatói tisztséget, őt nem 
lehet és nem is akarják elmozdíta-
ni a posztjáról. Kérdésünkre, hogy 
lesz-e magyar aligazgatója a helyi 
rendőrségnek, az alpolgármester 
nemmel válaszolt, hozzátéve, hogy 
a szerkezeti felépítésben nem sze-
repel ilyen tisztség. Arra viszont 
lehet számítani – biztosított Portik 
Vilmos –, hogy a helyi rendőrséget 
közlékenyebbé, munkáját pedig 
átláthatóbbá tennék. Bár tudják, 
hogy intézkedésükkel nagy port 
kavarnának, az intézmény kétnyel-
vűsítését sem mulasztanák el. Hogy 
mindez mikorra várható, Soós Zol-
tán helyettese nem tudott pontos 
választ adni. Annyit mondott, hogy 
a kétnyelvűsítési folyamat „nagyon 
bonyolult”, ugyanis „nehéz megta-
lálni mindennek a magyar megfe-
lelőjét”. A keddi soros tanácsülésen 
a tanácsosok elhalasztották a helyi 
rendőrség átalakításáról szóló hatá-
rozattervezet megvitatását.

A Marosvásárhelyi Helyi Rendőr-
séget közlékenyebbé, munkáját 
pedig átláthatóbbá tennék

▴  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

RÉDAI ATTILA

A BEK-győztes labdarúgót és a 
román válogatott korábbi szö-

vetségi kapitányát Pataky István, 
Rédai Attila és Szőke László kér-

dezték médiacsoportunk 
videó podcastjében. Bölöni 
László Budapestről jelent-
kezett be, ahol a labdarú-
gó Eb Puskás-arénabeli 
mérkőzéseit a helyszínről 
követi. A magyar–portugál 
mérkőzés alkalmával Soós 

Zoltánnal, Marosvásárhely 
polgármesterével is találkozott.

Műsorunkban egy viccet elmond-
va érzékeltette, hogy nem kell azért 
mindent elhinni, amit görög lapérte-
sülésekre hivatkozva a román sajtó 

bombasztikusan tálalt, miszerint 
máris szerepet vállalt a marosvásár-
helyi labdarúgásban.

„Amikor dolgozok, abba igyek-
szek apait-anyait beleadni, a külső-
ségekre kevesebbet adok, de az va-
lóban igaz, hogy Vásárhelynek és a 
vásárhelyi futballnak a sorsa mindig 
érdekelt, én abban a szerencsés-kel-
lemetlen helyzetben vagyok, hogy 
otthonról mindig hazamegyek” – fej-
tette ki a szakember. Elmondta: Soós 
Zoltánnal már többször tárgyalt a 
témában, és abban maradtak, hogy 
a továbblépés fázisait, hogy ő mi-
képpen látja ezeket, személyesen 

kell leszögezni. „Szívesen el is mon-
danám neki, hogyan tovább, hisz 
akarva-akaratlan harminc évnél is 
több ideje benne vagyok a nyugati 
futballvilágban, és egy kicsit többet 
látok annál, hogy ahhoz, hogy gólt 
rúgjál, közel kell állni a kapuhoz. 
Látom az anyagi szükségletek meg-
teremtésének nehézségét is” – muta-
tott rá a Marosvásárhelyi ASA koráb-
bi legendája. Tervei szerint Bölöni 
László jövő héten Marosvásárhelyre 

érkezik, amikor Soós Zoltánnal kar-
öltve a konkrétumok irányába tehet-
nek lépéseket.

A legutóbb a görög Panathinai-
koszt irányító szakvezető a Krónika 
Live-ban ugyanakkor kielemezte a 
magyar válogatott Eb-mérkőzéseit 
is, és megfogalmazta azon meglátá-
sát, hogy szerinte mire lenne szükség 
ahhoz, hogy szerdán Németországot 
megverve Magyarország a tovább-
jutók között találhassa magát. Le-

szögezte ugyanakkor, hogy az Eb 24 
csapatosra bővített formátumát nem 
igazán kedveli, és azzal se nagyon 
ért egyet, hogy a bajnokságot ilyen 
sok különböző országban rendezzék 
meg, jól kitolva a szurkolókkal és a 
csapatokkal egyaránt.

Bölöni László hazajön: vásárhelyi terveiről beszélt a Krónika Live-ban
• Szülővárosa, Marosvásárhely sorsát mindig is szívén vi-
selte, egy városbéli, labdarúgással kapcsolatos projektben 
pedig szándéka szerint részt vesz Bölöni László – egyebek 
mellett ez derült ki a Krónika Live keddi adásában.

Bölöni László a Krónika Live 
meghívottja volt

▸  F O R R Á S :  K R Ó N I K A  L I V E

Mi az a podcast?

A podcast olyan, mint egy 
rendszeresen jelentkező 
rádió- vagy televízió-műsor, 
amelynek adásait, azaz része-
it akkor és annyi alkalommal 
hallgathatjuk meg, amikor 
éppen időnk van vagy ked-
vünk tartja. Csak éppen nem 
az „éteren”, vagyis a rádión 
keresztül, hanem online, az 
interneten. Fontos tehát, hogy 
mindössze az élő adás köti 
a hallgatót pontos időpont-
hoz, utána viszont már nem, 
bármikor újrahallgathatjuk az 
adásokat az interneten.

Javítani az intézmény megítélésén
Önállósítanák és kétnyelvűsítenék a Marosvásárhelyi Helyi Rendőrséget




