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A csütörtöki marosvásárhelyi 
tanácsülésen napirendre 
került a Március 8. utcába 

tervezett szociális lakások kér-
dése, amely ellen, mint korában 
beszámoltunk róla, az utca lakói 
tiltakoznak.

A Március 8. utca lakóinak 
képviselője, Borbély Csilla el-
mondta a tanácsosoknak, hogy a 
marosvásárhelyi Március 8. utcá-
ban 300 személy lakik, Székely-
kakasdon pedig 1000 személy, 
és ők is ezen az utcán keresztül 
közlekednek a településükre és 
onnan a városba. Az érintett lakók 
megkérdezése nélkül sorolták be 

a Március 8. utcát hátrányos 
övezetnek, és döntötték el, 
hogy négy szociális tömb-
házat építenek, összesen 
80 lakrésszel. „Jelenleg a 
mi utcánk nem hátrányos 
övezet, és azért aggódunk, 

hogy azzá válik azáltal, 
hogy nehéz [anyagi] helyzetben 
levő személyeket, családokat 
költöztetnek oda be – kis helyre, 
több száz embert. Azt gondoljuk, 
hogy az utcánk besorolásakor, de 
az oda tervezett épületekkel kap-
csolatban is meg kellett volna kér-
dezzenek minket, az utca lakóit, s 
nekünk is jogunk van véleményt 
nyilvánítani a szomszédunkba 
épülő létesítményekkel kapcsolat-

ban. A döntéshozók azonban kife-
lejtettek minket ezen döntésekből. 
Tiltakozunk az utca besorolása és 
a szociális lakrészek építése ellen, 
és 258 aláírással megerősített be-
adványt is leadtunk a városházán. 
Kérjük önöket, hogy ne szavazzák 
meg ezt a tervezetet” – hangoztat-

ta a Március 8. utca lakóinak kép-
viselője, Borbély Csilla.

Pénz és halasztás

A városháza pályázatíró irodájá-
nak vezetője, Ijac Dana elmondta, 
hogy a város 7 millió eurót nyert 

uniós pénzalapokból, amelyből 4,5 
milliót szociális lakások építésére 
költhet, a többit pedig a nehéz hely-
zetben lévő személyek, családok 
foglalkoztatására, képzésére kell 
fordítania. A városnak decemberig 
kell megjelölnie a helyszíneket és 
jeleznie, hogy pontosan hány szo-
ciális lakást kíván építeni, ha ezt 
nem teszi meg, elveszítheti a támo-
gatás teljes összegét. Kelemen Már-
ton ülésvezető, aki a költségvetési 
bizottságnak is tagja, elmondta, 
hogy a bizottságban több vita volt 

e tervek kapcsán, hiszen szeretnék 
fi gyelembe venni a lakók kérését, 
de semmiképp nem akarnák, hogy 
a város elveszítse az uniós támoga-
tást és a szociális lakások megépí-
tésének lehetőségét. Azt javasolta, 
hogy halasszák el a tervezetet a 
szeptemberi soros ülésre, arra kér-
ve a városháza szakigazgatóságát, 
hogy addig találjon áthidaló meg-
oldást a szociális tömbházak hely-
színére. Ugyanis felmerült annak a 
lehetősége, hogy ne a Március 8. ut-
cába építsék meg mind a 4 tömbhá-
zat, összesen 80 lakrésszel, hanem 
két helyszínre. Így elkerülhető len-
ne, hogy a Március 8. utcába egy-
szerre több száz, nehéz helyzetben 
lévő személy kerüljön. Az ülésveze-
tő javaslatára a határozattervezetet 
elhalasztották.

Jöhetnek a rollerek

A marosvásárhelyi tanácsosok 
rábólintottak arra, hogy a város-
ba „beengedjék” az elektromos 
rollerek bérbeadásával foglal-
kozó Lime céget. W. Szabó Péter 
RMDSZ-es tanácsos javaslatára a 
cég román, magyar és angol nyel-
ven kell tájékoztassa az érdeklő-
dőket. Ugyanakkor lehetővé kell 
tegye, hogy a városlakók egy mobil 
alkalmazás (applikáció) segítségé-
vel bejelenthessék a közterületen 
hagyott elektromos rollereket, s 
vállalja, hogy a bejelentést követő 
180 percen belül elszállítja azokat. 
Utóbbi szabályozásra azért van 
szükség, mert több nagyvárosban, 
ahol meghonosodott ez a szolgálta-
tás, a rollerek használói szanaszét 
hagyják a járműveket. A képvi-
selők elfogadták a két javaslatot és 
a határozattervezetet, így hamaro-
san Marosvásárhelyen elektromos 
hajtányokat lehet majd bérelni. 

Eredményes volt a tiltakozás?
Elodázták a szociális tömbházak építési tervének megszavazását

PATAKY ISTVÁN 

„Romázsia” a láthatáron

E gy marosvásárhelyi vállalkozó 
ismerősöm mesélte a minap, hogy 
bár vendégek fogadására készen áll 

az étterme, hónapok óta nem tud nyitni a 
személyzet hiánya miatt. Képtelen megfe-
lelő munkaerőt találni. S utóbbi állításban 
alapvetően a munkaerőn van a hangsúly, 
kis túlzással ma már az is megfelelőnek 
számít a vendéglátásban, aki meg tudja 
különböztetni a sört a kenyértől.

Országos problémáról van szó. A ven-
déglátói ágazat munkáltatói a koronaví-
rus-járvány egymást követő hulláma után, 
az újabb munkaerő-toborzásnál döbben-
tek rá arra, hogy sok egykori alkalmazott 
külföldi munkát vállalt, mások pedig 
itthon maradtak ugyan, de a profilváltást 
választották, nagy létszámban a kiskeres-
kedelemben helyezkedtek el. A romániai 

vendéglátásban érdekelt tulajdonosok 
és üzemeltetők egyre inkább az Európai 
Unión kívüli munkaerőre szorulnak. A 
szállodaipari szövetség tájékoztatása 
szerint a munkáltatók igyekeznek emelni 
a fizetéseket, így próbálva hazacsábítani 
a jelenleg Nyugat-Európában dolgozó 
román állampolgárokat, támogatják a 
romániai, vendéglátással kapcsolatos 
képzéseket, igyekeznek legalizálni a bor-
ravalót, azaz próbálják javítani a jövedel-
mek versenyképességét. Mindezek ellené-
re drámai a munkaerőhiány, a megoldást 
pedig egyelőre az évente munkavállalás 
céljából befogadott, unión kívüli külföldi 
állampolgárok számának emelésében 
látják. Nem hivatalos becslések alapján 
300–400 ezer munkavállaló hiányzik a 
hazai piacról.

A kormány is észleli a katasztrófa-
helyzetet. A lehető legegyszerűbb utat 
választva két héttel ezelőtt huszonötezer-
ről ötvenezerre emelte az éves bevándor-
lási kvótát. Románia évről évre emelte a 

keretszámot: 2017-ben ötezer, 2018-ban 
tízezer, 2019-ben húszezer, EU-n kívülről 
érkezett új vendégmunkást fogadott be. 
Sajtóinformációk szerint idén márciusban 
már közel ötvenötezer, Európai Unión 
kívülről érkezett vendégmunkás dolgozott 
érvényes munkavállalási engedéllyel az 
országban. Legtöbben Törökországból, a 
Moldovai Köztársaságból és Vietnamból 
érkeztek, főleg az építőiparban, vendéglá-
tásban, fuvarozásban, illetve a sütőipar-
ban vállaltak munkát.

Eközben Romániát évente 200–220 
ezer ember hagyja el a jobb megélhetés 
és életkörülmények reményében. Nagyjá-
ból ötmillió román állampolgár dolgozik, 
él külföldön, főleg fiatalok. A 24 évesnél 
fiatalabb, városban élő munkavállalók 
körében huszonöt százalékos az állás-
talanok aránya Romániában, az arány 
vidéken valamivel kedvezőbb, de ott is 
tizenhét százalékos. A demográfiai muta-
tók minden szempontból lesújtók. Kiván-
dorolnak a fiatalok, az itthon maradottak 

körében is kevés gyerek születik. Nincs 
népességi utánpótlás, ami azt is jelenti, 
hogy húsz év múlva még kevesebben 
vállalnak munkát, fizetnek járulékokat, 
adót a fizetésükből. Az iskolák képtele-
nek gazdaságosan működni a túl kevés 
gyermek miatt. Romániában a járulék- és 
adóbefizetéseket már most kilencvenöt 
százalékban a közalkalmazotti bérekre, a 
nyugdíjakra, valamint szociális ellátásra 
fordítják.

A párton belüli leszámolósdikkal, 
koalíciós pozícióharcokkal elfoglalt 
román politikai elitnek az elkövetkező 
negyedszázadra fel van adva a lecke. Ha 
ugyanis az ország vezetői nem tudnak 
fordítani a munkaerőpiacon kialakulóban 
lévő csődhelyzeten, képtelenek hatékony 
család-, valamint adópolitikával legalább 
leállítani az elvándorlási hullámot, 
lassítani a demográfiai zuhanást, akkor 
minden más intézkedés is okafogyottá 
válik. Marad a korlátlan munkaerő- és 
lakosságpótlás Ázsiából. 

• J E G Y Z E T  

A nehéz anyagi helyzetben lévő 
családok számára építenének 
tömbházakat, de nem mindegy, 
hogy hova

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Szeptemberre halasztották a marosvásárhelyi tanácsosok a Március 8. utcába 
tervezett szociális tömbházak építési tervének megszavazását, és körvonalazódni 
kezdett, hogy a tervek ellen tiltakozó lakók álláspontját is figyelembe veszik. Az 
augusztusi soros tanácsülésen egyebek közt elfogadták, hogy Marosvásárhelyen 
elektromos rollereket bérbe adó cég telepedhessen le.




