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Florea most sem volt jelen
Hazugnak nevezte a polgármestert a tanácsosok egy része

SIMON VIRÁG

Csiki Zsolt, az RMDSZ-es ön-
kormányzati képviselők frak-
cióvezetője felszólalásában 

többször hangsúlyozta, napok óta 
lejárató kampány folyik a helyi kép-
viselő-testület és képviselők ellen. 
„A polgármester, illetve a hivatal 
alkalmazottjai, a sajtószóvivő és a 
polgármester tanácsadója arcátla-
nul a marosvásárhelyiek szemébe 
hazudnak. Nem az RMDSZ és annak 
helyi tanácsi frakciója miatt nincs 
pénze a polgármesteri hivatalnak, 
hanem azért, mert nem úgy költöt-
ték el a pénzeket, ahogy megsza-
vaztuk! Miért hazudnak arról, hogy 
nincs pénz az iskolafelújításokra? 
Az év elején 32 millió lejt szavazott 
meg ez a tanács a felújításokra, 
fenntartásra és karbantartásra, a 
költségvetés-kiegészítéskor újabb 
800 ezer lejt. Miért hazudnak a Már-
cius 8. utca felújításáról, amikor az 

RMDSZ kezdeményezésére már 2017 
óta volt pénz megszavazva a költ-
ségvetésben, és idén is a mi javas-
latunkra került be a költségvetésbe 
2,2 millió lej? Miért akarnak etnikai 
cirkuszt kreálni azzal, hogy ismétel-
ten a katolikus iskola ügyével foglal-
koznak? 2005-ben a polgármesteri 
hivatal végérvényesen pert vesztett 
a katolikus egyháznak visszaszol-
gáltatott ingatlanegyüttes ügyében. 
A nacionalista hisztériakeltésben 
nem fogunk részt venni! Kevesebb 
hisztit, több munkát, átláthatóságot 
és kiszámíthatóságot várunk” – fo-
galmazott Csiki Zsolt. Véleményével 
egyetértett Radu Bălaș is, a Szabad 
Emberek Pártjának képviselője, aki 
szerint fontos elmondani a városla-
kóknak, hogy igenis van pénz az is-
kolák felújítására, és a költségvetés-
ben e célra jóváhagyott pénzt nem 
költötték el.

Dorin Florea polgármester idén 
még egyetlen önkormányzati ülésen 
sem vett részt, most is hiányzott, így 
csupán a nemzeti liberális tanácso-

Tanácsülés Marosvásárhelyen. 
A polgármester ott sem tartja 
fontosnak az üléseken való 
részvételt

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

Hétvégén is Forgatag
Akit a Vásárhelyi Forgatag 
hétvégi koncertjei érdekelnek, 
íme a három nap legfontosabb 
zenei eseményei: pénteken 17 
órától a Kolompos együttes 
lép fel a Ligetben a gyermekek 
örömére és egy rendhagyó 
helyszínen, a Liget árnyékos 
fái között zenélnek majd. 
Este a nagyszínpadon 19 
órától Sárik Péter Trió & Falusi 
Mariann: Jazzkívánságműsor 
magyarul című koncertjére 
kerül sor, 21 órától pedig 
a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia & Koszika nagy-
szabású koncertje várja egy 
igazán különleges műsorral a 
forgatagozókat. Szombaton is 
igencsak kecsegtetőek az esti 
koncertek: 18 órakor a Kultúr-
palota nagytermében a 100 
tagú székely férfikórus előa-
dása nyitja az estét, 19 órától 
Kerekes Band&Baricz Gergő 
lépnek fel a Liget nagyszínpa-
dán, 21 órától pedig Keresztes 
Ildikó varázsol fergeteges 
forgatagos hangulatot. 
Vasárnap, a Forgatag utolsó 
napján a nap és a rendezvény 
megkoronázásaként a Neoton 
Família Sztárjai lépnek fel 
a Liget színpadán. De még 
előttük a magyarországi Loyal 
zenekar is a húrok közé csap. 
A Forgatag teljes programja  

a www.forgatag.ro honlapon 
böngészhető.

Falun az olimpia 
Újra megszervezik Felcsík 
Kistérség tréfás vetélkedőjét, 
a Falun az Olimpiát vasárnap 
Csíkszenttamáson. A verseny 
programjában lesz talicskás 
szlalom, gumicsizma hajítás, 
tojásdobálás, fűrészelés, 
létrafutás és még sok más 
érdekesség. Várják a bátor 
jelentkezőket, a vállalkozó 
szellemű csapatokat, hogy 
megmérettessenek a Felcsík 
kitüntetettje, a legnagyobb 
gazdaolimpikon címért.

• RÖVIDEN

Mégis megnyitják a sátortetős uszodát
A városháza csütörtökön reggel jelentette be, hogy mégis került pénz 
a Víkendtelepen lévő fedett uszoda működtetésére. A hét elején arról 
számoltak be, hogy a képviselő-testület nem szavazta meg a költségve-
tés-kiegészítést, ezért szeptemberben nem nyitják meg a létesítményt, 
ahova évente több száz sportoló és úszni tanuló gyermek jár. A magyar 
tanácsosok már akkor jelezték, hogy az áprilisban elfogadott éves költ-
ségvetésben elegendő pénz volt megszavazva az uszoda működtetésére, 
és visszautasították a városvezetés vádjait. A csütörtöki közleményben a 
város már azt írja, hogy októberig lesz pénz a fenntartási költségekre.

• Éles bírálattal kezdődött Marosvásárhelyen az au-
gusztusi önkormányzati ülés, amelyen az RMDSZ és
a Szabad Emberek Pártjának (POL) képviselői szá-
monkérték a polgármestertől és a hivatal szakigaz-
gatóságának vezetőitől, sajtóirodájától azokat a
„félrevezető” nyilatkozatokat, amelyekkel a városla-
kókat riogatják.

Jövő hónap közepén kezdődhet a felújítás
Aláírták a gyergyószentmiklósi

Tarisznyás Márton Múzeum 
felújítására vonatkozó kivitele-
zési szerződést. Nagy Zoltán pol-
gármester tájékoztatása szerint 
szeptember közepén kezdi el a 
munkálatokat a nyertes cég. „Az 
elkövetkező napokban procedurá-
lis feladataink vannak, főleg admi-
nisztratív tevékenységek, amelyet 
követően szeptember közepén el-
kezdődnek a felújítási munkálatok 
a Tarisznyás Márton Múzeumban” 
– nyilatkozta a polgármester. Mint
mondta, augusztus 28-án írták alá
a kivitelezési szerződést a nyertes
céggel, egy helyi vállalkozóval, a

Fortat House Kft-vel. A beruházás-
nak köszönhetően az intézmény 
műemléknek számító szárnya újul 
meg, és alapeszközöket is vásárol-
nak európai uniós alapok finanszí-

rozásával. A munkálatok tervezett 
kivitelezési határideje 12 hónap, 
értéke pdig meghaladja a 2 millió 
500 ezer lejt. Ebből a város önrésze 
két százalék. 

Megújul a gyergyószentmiklósi múzeum
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sok szólaltak fel és határolódtak el 
a felolvasott közlemény tartalmától.

Kérés a Caritas részéről

A jelen lévő képviselők hosszasan 
vitatták nyolc nem kormányzati 
szociális szolgáltató azon kérését, 
hogy vegyék ki a nekik szánt támo-
gatásokról szóló határozatból a jö-
vedelemkeretről szóló kritériumot. 
Ludescher László a Caritas képvise-
letében kérte ezt, arra hivatkozva, 
hogy sem Hargita, Fehér és Kovász-
na megyében nincs a segélyezettek 
jövedelméhez kötve a szociális szol-
gáltatás biztosítása. „Komoly szo-
ciális ankétokat végzünk, és ezek 
alapján a valóban nehéz helyzetben 
lévő embereknek segítünk. Megtör-
ténik, hogy egy-egy érintett jöve-
delme 30 lejjel lépi át a megszabott 
keretet, miközben jól tudjuk, hogy 
havonta 400 lejre kell gyógyszert 

vásárolnia. Azt szeretnénk, hogy 
ahogy más megyékben, úgy Maros-
vásárhelyen is bízzanak meg a szak-
tudásunkban, és hagyják, hogy mi 
döntsük el, kinek biztosítjuk a sok-
szor életmentő szolgáltatást.” Ser-
giu Papuc szociáldemokrata alpol-
gármester nem értett egyet azzal, 
hogy a határozattervezet 5-ös cik-
kelyét, amely a jövedelemkeretről 
szól, kivegyék, és a tervezet elha-
lasztását javasolta. Ezt nem szavaz-
ták meg. Tatár Lehel POL-os és Peti 
András RMDSZ-es képviselő felszó-
lalásában támogatta Ludescher 
László kérését, és végül a jelenlévők 
12 igennel és 4 tartózkodással kivet-
ték a szociális szolgáltatók szerint 
diszkrimináló cikkelyt.




