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MAKKAI GERGELY IS BESEGÍT AZ RMDSZ-T LEJÁRATÓ MAROSVÁSÁRHELYI KAMPÁNYBA

VEZÉRCIKK

Újabb százezer lej levelezésre

MAKKAY
JÓZSEF

További százezer lejt kér az eddigiek mellé a marosvásárhelyi
polgárokkal folytatott levelezésre
Korpádi György, a városháza ügyvezető igazgatója. Az utóbbi hetekben egyik levél a másik után
hullt a városlakók postaládáiba,
a küldeményekben Dorin Florea
polgármester és tanácsadója,
Claudiu Maior minden kudarcért az RMDSZ-t teszi felelőssé.
A költségvetésen felüli összeget
jóváhagyta a szövetség alpolgármestere, Makkai Gergely.
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Minden levél az RMDSZ-ről szól

„A polgármester, illetve a hivatal alkalmazottai: a sajtószóvivő és a polgármester tanácsadója arcátlanul a marosvásárhelyiek szemébe hazudnak.
Legyen mindenki számára világos: a
költségvetésben minden olyan pénzösszeget megszavaztunk, amely éppen azokhoz a szolgáltatásokhoz kell,
amelyek megszűnésével most a lakosokat riogatják! Újságban, tévében és
szórólapokon arról akarják meggyőzni
a marosvásárhelyieket, hogy a hozzá
nem értésükből adódó problémákért
a helyi tanácsosok a felelősek – adott
hangot az általa képviselt szervezet
nemtetszésének a múlt csütörtöki önkormányzati ülés előtt az RMDSZ-es
Csiki Zsolt. – A polgármesteri székbe
két évtizede beleragadt polgármester
és annak hűbérúri rendszerét fenntartó kollégái az elmúlt húsz év alatt
képtelenek voltak építeni és fejleszteni. Saját kudarcukért, szégyenérzet
nélkül, a tanácsosokat akarják felelőssé tenni, de ami ennél is elkeserítőbb,
hogy szülőket, sportolókat, tanárokat,
civileket és vállalkozókat, ártatlan
embereket hazugságokkal félrevezetnek, felbujtanak, megzsarolnak.” A
szövetség nevében az RMDSZ-frakció
tagja hangsúlyozni kívánta, hogy nem
az alakulat és annak helyi tanácsosai
miatt nincs pénze a városházának,

Erőltetett kapcsolat. Dorin Florea megtartaná „jó szokását”, a levelezést

hanem mert nem úgy költötték el az
összegeket, ahogy azt megszavazták.
Az elmúlt hetekben a legtöbb vásárhelyit levelek sorozatában arról tájékoztatta Dorin Florea vagy
Claudiu Maior, hogy az RMDSZ és a
Szabad Emberek Pártja (POL) miatt
állt le a Március 8. utca felújítása, a
Párkány (Kornisa) negyed és a Victor Babeş utca modernizálása, az iskolák korszerűsítése. Ugyanakkor a
magyar tanácsosokat okolják a Városi Sportklub tevékenységének ellehetetlenítéséért, és zsarolással vádolják a katolikus egyház tulajdonát
képező Unirea Főgimnázium körül
kialakult helyzet miatt.
Nem igazán lepődött meg a városvezetők levelein Kovács Levente,
aki eddig is azt hangoztatta, hogy az
előirányzott költségvetési tételt a városháza nem közérdekű hirdetésekre,
hanem Claudiu Maior fényezésére
költötte. A Maros megyei RMDSZ ügyvezető elnöke szerint akár a vizsgáló hatóságokhoz is fordulhatnának
azt fi rtatva, hogy Florea tanácsadója
milyen alapon írogat és küldözget
leveleket a lakosoknak a városháza
nevében, a vásárhelyiek pénzén. „Ha
meg nem közpénzen teszi, akkor felmerül a kérdés, miként használhatja
a polgármesteri hivatal fejléces papírját és a város címerét?” – tette fel
a kérdést az RMDSZ vezetője. A Vass
Levente városi elnök lemondása után
Marosvásárhely ügyeinek kezelésével
megbízott politikus úgy véli, Makkai
Gergely jóváhagyása beilleszkedik az
alpolgármester eddigi tevékenységébe. „Sajnos ő mindent aláír, amit elébe tesznek, ismételten megerősítvén,
hogy nem az RMDSZ alpolgármestere,
hanem Dorin Florea alpolgármestere”
– vélekedett a hónapokkal ezelőtt lemondásra felszólított, ám a döntéssel
azóta is sikeresen dacoló pártbeli kollégájáról Kovács.
A Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei elnöke is lecsapott a városházi
vezetők csalafi nta húzására. Cristian Chirteş szerint miután a Liberálisok és Demokraták Szövetségének
(ALDE) megyei, illetve helyi vezetője
által aláírt levelek eddig is ellepték
a postaládákat, „a város első emberei” újabb csőbe húzást készítenek
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iután augusztusban becsületesen megszórták a marosvásárhelyi lakók postaládáit
az RMDSZ-t lejárató levelekkel, Dorin
Florea és Claudiu Maior ismét tollat ragadna, és újabb szórólapokat
gyártatna – legalábbis erre következtetnek a jelenlegi polgármesterrel
szemben ellenzékbe vonuló politikusok. Az év hátralévő négy hónapjára
Korpádi György városházi igazgató
és Anamaria Onac, a logisztikai iroda
vezetője egy augusztus 28-ai keltezésű átiratban újabb százezer lejes tételt
igényelt az állampolgárokkal folytatott levelezés céljából. A gazdasági
igazgatóságnak címzett kérést Makkai Gergely alpolgármesternek kellett
jóváhagynia, amit az RMDSZ által delegált politikus – amint a lapunknak
eljuttatott fénymásolatból kiderül
– meg is tett. Mindezt annak dacára,
hogy augusztus 29-én, a tanácsülést
megelőzően a szövetség nyilvánosan
tiltakozott a helyi tanács, illetve elsősorban az RMDSZ-es tanácstagok lejáratása ellen.

elő, és további százezer lejt kérnek
a helyi tanácstól saját választási
kampányukra. „Az ALDE továbbra is az adófizető marosvásárhelyi
polgárok pénzéből szeretne kampányolni. Dorin Florea és Claudiu
Maior belezsibbadtak a két évtizednyi karmesterkedésbe, miközben a
zenekar nemigen ismeri fel a kottát.
és a közönség beleunt. Nemsokára
a függöny legördül!” – fogalmazott
volt pártbeli társairól Cristian Chirteş. A PNL vezetője szerint amiatt is
rendkívül furcsa Floreáék kérése,
mert úton-útfélen azért siránkoznak,
hogy a városházának nincs pénze útmeg iskolaépület-javításra.
Egyébként a függetlenként polgármesterré választott Dorin Florea és
Claudiu Maior viszonya akkor romlott meg a Chirteş által vezetett liberálisokkal, amikor az EP-választások
előtt az elöljáró és csapata átnyergelt az ALDE-ba; az RMDSZ-t pedig
azóta tartják kerékkötőnek, amióta
Péter Ferenc megyei RMDSZ-elnök
utasítására a városi tanácsosok nem
úgy módosították a megyeszékhely
költségvetését, ahogyan azt a polgármester szerette volna.

Florea nem adja fel
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Dorin Florea tegnap délután sajtóközleményben reagált ellenlábasai nyilatkozataira. Mint kifejtette, ezek nem
jelentenek újdonságot számára, hisz
megfigyelte, hogy rendszerszerűen ismétlődnek a választások alkalmával.
„Én következetes maradok az embertársaimmal szemben tanúsított tiszteletteljes megnyilvánulásaimban és viselkedésemben. Számomra továbbra
is a polgárok biztonsága, a projektek
megvalósítása marad a legfontosabb,
következésképpen az életminőség növelése a városban. Ugyanakkor megtartom azt a jó szokásomat, hog korrekt módon tájékoztassam a lakosokat,
akik a maguk során korrekt módon
dönthessenek” – írta a polgármester.
Florea fontosnak tartotta kiemelni,
hogy a költségvetés-kiegészítés témája
kapcsán a levelekben szereplő összes
információ helyes, ugyanakkor szerinte bármikor bizonyítható egyesek azon
„alávaló törekvése”, hogy gátolják a
városfejlesztést.

Szavazatot nem hozó
gyerekétkeztetés

Jó hír, hogy az Európai Bizottság idén ősztől jelentős összeggel támogatja az Európai Unió tagországaiban az iskolai étkeztetés egyszerűbb formáit, mint a tej- és kiﬂi-, valamint a zöldség- és
gyümölcsprogramot. A tagállami költségvetések
lehetőségei alapján iskolai étkeztetési programok
eddig is működtek a legtöbb uniós országban,
a mostani brüsszeli ﬁ nanszírozás azonban még
nagyobb impulzust ad a gyerekkorban megalapozható egészséges táplálkozás kialakításában.
Amivel, valljuk be, hadilábon állunk. Ahogyan az
egyik jeles erdélyi méhészszakember fogalmazott
a napokban: a gyerekek és a ﬁatalok folyamatosan ki vannak téve a legnagyobb veszélynek,
ami úton-útfélen szembejön velük, mégpedig az
egészségükre káros ipari édességek hatalmas választékának. Nehéz, de nem lehetetlen meggyőzni a szülőket arról, hogy az egészséges édesség
a méz és más méhészeti termék, és amikor lehet,
ezzel helyettesítsék édesszájú gyerekeik kívánságát. De ugyanez érvényes a friss zöldség- és
gyümölcsfogyasztásra is. A romániai audiovizuális médiát felügyelő tanács által előírt és a képernyőkön rendszeresen megjelenő és elhangzó
zöldség- és gyümölcsfogyasztási „szlogenek”
nem egészségügyi szakemberek üres okoskodásaként kerülnek az éterbe, hanem életbe vágó
jótanácsként azok számára, akiknek van füle ezt
meghallani.
Az iskolai étkeztetés nem sikertörténet Romániában. Az állam által támogatott tej-kiﬂi program évek óta változatlan, és folyamatos cirkusz
övezi. Vagy beszállító, vagy pénz nincs, vagy az
iskolákban ezzel dobálóznak a gyerekek, mert
mindennap ugyanaz az élelmiszer előbb-utóbb
unalmassá válik. A felváltva, almával bevezetett
„színesebb” választék a szerencsésebb helyzet,
hiszen egy-egy friss gyümölcsöt szívesebben elfogyaszt a gyerek is, mint a „dögunalmas” kiﬂit,
aminek sokszor íze sincs. Ha a pékség szabadpiacra termelné iskolai kiﬂ ĳ ét, biztosan a nyakán
maradna, mert a vásárlók elkerülnék.
Volt már a román szaktárcának meleg ebédet
kínáló programja is, de az évek óta csak néhány
iskolában működik „próbaként”. Azaz tesztelik
valamiért, holott nem nehéz kitalálni, hogy nem
a gyerekek és a pedagógusok elutasítása, hanem
pénzhiány miatt nem lehet országos szinten bevezetni. Pedig ez volna az igazi megoldás, akárcsak
Magyarországon. Van egy sejtésem: ha a nyugdíjasokhoz hasonlóan a gyerekek is szavaznának,
akkor már rég nemcsak a nyugdíjemelésről szólnának a kormányprogramok, hanem az iskolai étkeztetésről is.
Szakemberek szerint a megfelelő iskolai étkeztetés megszervezésének és összeállításának
hosszú évtizedekre szóló hozadéka van az egészséges táplálkozás megalapozásában. Nem mindegy, hogy a különböző közegészségügyi programok részeként sikerül-e visszafogni a későbbi
betegségek melegágyának számító gyerekkori
elhízást, és olyan táplálkozási szokások kialakítására serkenteni a ﬁatalokat, amelyet jó eséllyel
megőriznek felnőttkorban is. Ha ilyen szempontból közelítjük meg a témát, akkor életbe vágó,
hogy a gyerek tízóraira kap-e valamilyen zöldséget vagy gyümölcsöt, vagy ebédre egy meleg levest. Még akkor is, ha a szakácsok szerint nehéz
iskolai étkezdében gyerekeknek főzni, mert az
étkezési szakemberek, szakorvosok által kötelezően felügyelt étrendbe nem kerülhetnek olyan
ételek, amelyek károsak az egészségre, miközben
heti rendszerességgel halnak is kell szerepelnie
a menüben, amit szintén nem mindenki szeret.
De az otthoninál gyakran változatosabb étrendet
előbb-utóbb a kisgyerekek is megszokják, és ezzel jó irányba mozdulhat el a táplálkozásuk.
Mivel az állam által ﬁ nanszírozott iskolai meleg ebédtől még távol állunk, mindenképpen jól
jön az uniós támogatottságú tej-kiﬂi, zöldség- és
gyümölcsprogram. Azzal a feltétellel, hogy mindig
ízletes és ehető tízórai kerül a gyerekek elé.

