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KIÉRTÉKELTE MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE MANDÁTUMÁNAK ELSŐ ÉVÉT, A MEGVALÓSÍTÁSOKAT

Soós Zoltán, Marosvásárhely egy évvel
ezelőtt megválasztott polgármestere a
választási kampányban száz pontban
foglalta össze, hogy mit szeretne az
elkövetkező tíz évben megvalósítani
a városban. Tegnap sajtótájékoztatón
számolt be az eredményekről. Mandátumának első éve végén úgy véli, hogy
már közel 40 tervet és elképzelést
részben vagy teljes egészében megvalósított csapatával együtt.
A városvezetés krédóit felfestették a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal lépcsőire

» SIMON VIRÁG

H

osszasan sorolta Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester, hogy mi
mindent sikerült már mandátumának
első évében megvalósítania. Tegnapi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, mindez
csapatmunka volt, kisebb változások történtek, de nagyobb eredményekről is be tud számolni. Utóbbiak közé sorolta, hogy sikerült
rendezni a Maros megyei sürgősségi kórház
körüli terület tulajdonjoga miatt a megyei

tanáccsal zajló 20 éves vitát, így fejleszteni
lehet a környéken. A város adósságainak
törlesztését is eredményként könyvelte el,
valamint azt, hogy idén 22 százalékkal több
adót és illetéket fi zettek be a vásárhelyiek.
Ez részben annak tudható be, hogy már a
városháza gyűjti a szemétilletéket, és így
minden magánszemélynek törlesztenie kell
azt. Mint elhangzott, a jövőben a jogi személyek is a városházának kell majd kifizessék a
szemétilletéket, hogy bizonyos legyen, hogy
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Soós Zoltán elégedett az első év eredményeivel

minden Vásárhelyen működő cég, vállalkozás hozzájárul a város tisztán tartásához. A
városvezető arról is beszámolt, hogy a hulladékszolgáltatók alapos kiválasztásának
köszönhetően évi 15 millió lejjel kevesebbet
fizet a város a köztisztaságáért, mint korábban. Pozitívumként emlegette, hogy leállították a városi stadion felújítási munkálatait,
amelyek 45 millió lejt nyeltek volna el a városi
költségvetésből, számottevő eredmény nélkül. Soós Zoltán többször beszélt az elmúlt

év alatt arról, hogy 250-nel szeretné csökkenteni a városháza alkalmazottainak számát.
Most, egy év után ennek kapcsán kifejtette:
folyamatban van a városháza különböző
igazgatóságainak átszervezése, összevonása,
a munka hatékonyabbá tétele. Év végén fog
látszani, hogy mennyit csökkentek a személyzethez kapcsolódó kiadások. Az biztos, hogy
a nyugdíjasok helyett már nem alkalmaznak
másokat, de azt nem szeretnék, hogy ezekben
a nehéz időkben elbocsássák az embereket.
„Úgy érzem, a városháza alkalmazottai megértették, hogy dolgozni kell, a szakigazgatóságok vezetőivel jól együtt tudunk dolgozni,
az ajtóm mindig nyitva áll mindenki előtt” –
fogalmazott a polgármester. Mint mondta, az
elkövetkező időszakban is várhatóak átszervezések, versenyvizsgák, és meggyőződése,
hogy sikerült egy jó csapatot kialakítani. „A
polgármesteri hivatalban mindenkinek meg
kell értenie, hogy mi az emberekért vagyunk,
tudásunkat a város érdekében kell kamatoztatnunk” – jelentette ki. Beszámolója végén
azt mondta, munkát ígért, nem csodát, és
ezt a munkát folytatni fogja, meggyőződése,
hogy rövid és középtávon képesek lesznek
megváltoztatni a várost.

Antal Árpád: törésvonalat okozott a társadalomban a járvány
» BÍRÓ BLANKA

Ú

j kihívással kellett szembenézni az elmúlt időszakban, hiszen a járvány miatt
új törésvonal jelent meg a társadalomban,
amely erősebb az etnikai, szociális, politikai
törésvonalaknál is – jelentette ki tegnapi
sajtótájékoztatóján Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere az elmúlt egy év
kihívásairól, megvalósításairól számolt be
annak kapcsán, hogy napra pontosan egy
évvel ezelőtt, 2020. október 26-án tette le az
esküt, és kezdte el negyedik polgármesteri
mandátumát. A szociológus végzettségű
elöljáró kifejtette, korábban nem is gondol-

tak arra, hogy valaha egy platformra kerül
egy székely hagyományőrző huszár és Diana Șoșoacă vakcinaellenes szenátor, de ez
most megtörténik. A központi hatóságok
részéről a kommunikáció, a döntések nem
voltak elég következetesek, nem segítették
a társadalmat, közben a halál közelsége
megváltoztatta az emberek egy részének a
magatartását. Ilyen körülmények között,
a rengeteg összeesküvés-elmélet közepette
kellett önkormányzati szinten felelős döntéseket hozni, úgy, hogy ne mélyítsék az
ellentéteket. „Reményt kell nyújtani, hogy
túlleszünk ezen a helyzeten, nem roppan
össze a közösség, ép ésszel átvészeljük a
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szabadon felhasználható pénz érkezett a
városba. A polgármester a megvalósítások
között említette, hogy Sepsiszentgyörgy,
Kézdivásárhely vezetése és a megye önkormányzatának összefogásával létrejött
az Ágyúsok hokicsapat. A város, a megye
és a református egyház összefogásával, a
magyar állam támogatásával sikerült felújítani a legrégebbi műemlék épületet, a
Vártemplomot. Antal Árpád nagy sikernek
tartja, hogy az önkormányzat megvásárolta
a dohánygyár épületét, a régió egyik ipari
műemlékét, megépült a Sepsi OSK focicsapat stadionja, és Sugásfürdőn vásároltak egy
villát, ahol erdei iskola fog működni.
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járványt” – mondta a polgármester. A járványhelyzet ellenére sikeresek voltak a
közösségépítő programjaik, a Gaia néven
ismert fényinstalláció bemutatása, az István, a király székelyföldi nagyprodukció a
város történetének legnagyobb kulturális
projektje volt, a művészeket is tudták ezzel
segíteni. Az online oktatáshoz támogatást
nyújtottak okoseszköz-vásárlásra a diákoknak, pedagógusoknak, nagycsaládosoknak. A város és a megye zászlójának hivatalosítása közelebb vitt ahhoz, hogy véget
érjen a több évtizedes zászlóvita – mondta
Antal. Közben az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának köszönhetően 28 millió lej
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