#önkormányzat #Marosvásárhely #ünnep

2019. SZEPTEMBER 5., CSÜTÖRTÖK

AKTUÁLIS

5

Újabb százezer lej levelezésre
Dorin Florea polgármester minden kudarcért az RMDSZ-t tette felelőssé
• Az eddigiek mellé

Replikázott Makkai

további százezer lejt
kér a marosvásárhelyi
polgárokkal folytatott
levelezésre Korpádi
György, a városháza
ügyvezető igazgatója.
Az utóbbi hetekben
egyik levél a másik
után hullt a városlakók
postaládáiba. Ezekben
Dorin Florea polgármester és tanácsadója,
Claudiu Maior minden
kudarcért az RMDSZ-t
tette felelőssé.

A szerdai rendkívüli önkormányzati ülésen Makkai Gergely alpolgármester román és magyar nyelven
reagált a vádakra, s azt mondta,
hogy ő csak a törvényes előírásokat tartotta be, amikor egy kérést
aláírt és továbbított a döntéshozóknak, vagyis a marosvásárhelyi
tanácsosoknak. Ezt nem azt
jelenti, hogy ő jóváhagyta volna
a 100 000 lejt, csupán azt, hogy
egy igazgató kérését továbbította.
Egyébként a szerdai költségvetési
kiegészítésen a tanácsosok sem
hagyták jóvá a kért összeget,
felosztották azt az iskolák között.

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
SZUCHER ERVIN
Erőltetett kapcsolat. Dorin
Levente városi elnök lemondása után
Florea megtartaná „jó
Marosvásárhely ügyeinek kezelésével
szokását”,
megbízott politikus úgy véli, Makkai
iután augusztusban becsüa levelezést
Gergely jóváhagyása beilleszkedik az
letesen megszórták a marosmúlt húsz év alatt képtelenek voltak
alpolgármester eddigi tevékenységévásárhelyi lakók postaládáit Minden levél az RMDSZ-ről szól
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építeni és fejleszteni. Saját kudarcube. „Sajnos ő mindent aláír, amit eléaz RMDSZ-t lejárató levelekkel, Dorin
be tesznek, ismételten megerősítvén,
Florea és Claudiu Maior ismét tollat „A polgármester, illetve a hivatal al- kért, szégyenérzet nélkül, a tanácsoragadna, és újabb szórólapokat gyár- kalmazottai: a sajtószóvivő és a pol- sokat akarják felelőssé tenni, de ami a magyar tanácsosokat okolják a hogy nem az RMDSZ alpolgármestere,
tatna – legalábbis erre következtetnek gármester tanácsadója arcátlanul a ennél is elkeserítőbb, hogy szülőket, Városi Sportklub tevékenységének hanem Dorin Florea alpolgármestere”
a jelenlegi polgármesterrel szemben marosvásárhelyiek szemébe hazud- sportolókat, tanárokat, civileket és ellehetetlenítéséért, és zsarolással – vélekedett a hónapokkal ezelőtt leellenzékbe vonuló politikusok. Az év nak. Legyen mindenki számára vilá- vállalkozókat,ártatlan embereket ha- vádolják a katolikus egyház tulaj- mondásra felszólított, ám a döntéssel
hátralévő négy hónapjára Korpádi gos: a költségvetésben minden olyan zugságokkal félrevezetnek, felbujta- donát képező Unirea Főgimnázium azóta is sikeresen dacoló pártbeli kollégájáról Kovács.
György városházi igazgató és Anama- pénzösszeget megszavaztunk, amely nak, megzsarolnak.” Pártja nevében körül kialakult helyzet miatt.
Dorin Florea polgármester kedria Onac, a logisztikai iroda vezetője éppen azokhoz a szolgáltatásokhoz az RMDSZ-frakció tagja hangsúlyozden délután sajtóközleményben
egy augusztus 28-ai keltezésű átirat- kell, amelyek megszűnésével most ni kívánta, hogy nem a szövetség és Nem lepődtek meg
reagált ellenlábasai nyilatkozaban újabb százezer lejes tételt igényelt a lakosokat riogatják! Újságban, té- annak helyi tanácsosai miatt nincs
az állampolgárokkal folytatott leve- vében és szórólapokon arról akarják pénze a városházának, hanem azért, Nem igazán lepődött meg a városve- taira. Mint kifejtette, ezek nem
jelentenek újdonságot számára,
lezésre. A gazdasági igazgatóságnak meggyőzni a marosvásárhelyieket, mert nem úgy költötték el az összege- zetők levelein Kovács Levente, aki
címzett kérést Makkai Gergely alpol- hogy a hozzá nem értésükből adó- ket, ahogy azt megszavazták.
eddig is azt hangoztatta, hogy az hisz megfigyelte, hogy rendszerAz elmúlt hetekben a legtöbb előirányzott költségvetési tételt a vászerűen ismétlődnek a választágármesternek kellett jóváhagynia, dó problémákért a helyi tanácsosok
amit az RMDSZ által delegált politikus a felelősek – adott hangot az általa vásárhelyit levelek sorozatában ar- rosháza nem közérdekű hirdetésekre, sok alkalmával. Florea fontosnak
– amint a lapunknak eljuttatott fény- képviselt szervezet nemtetszésének a ról tájékoztatta Dorin Florea vagy hanem Claudiu Maior fényezésére tartotta kiemelni, hogy a költségmásolatból kiderül – meg is tett. Mind- múlt csütörtöki önkormányzati ülés Claudiu Maior, hogy az RMDSZ és a költötte. A Maros megyei RMDSZ ügy- vetés-kiegészítés témája kapcsán
ezt annak dacára, hogy augusztus előtt az RMDSZ-es önkormányzati Szabad Emberek Pártja (POL) miatt vezető elnöke szerint akár a vizsgáló a levelekben szereplő összes infor29-én, a tanácsülést megelőzően a szö- képviselő, Csiki Zsolt. – A polgár- állt le a Március 8. utca felújítása, a hatóságokhoz is fordulhatnának azt máció helyes, ugyanakkor szerinvetség nyilvánosan tiltakozott a helyi mesteri székbe két évtizede belera- Párkány (Kornisa) negyed és a Vic- fi rtatva, hogy Florea tanácsadója te bármikor bizonyítható egyesek
tanács, illetve elsősorban az RMDSZ- gadt polgármester és annak hűbérúri tor Babeş utca modernizálása, az milyen alapon írogat és küldözget azon „alávaló törekvése”, hogy
es tanácstagok lejáratása ellen.
rendszerét fenntartó kollégái az el- iskolák korszerűsítése. Ugyanakkor leveleket a lakosoknak a városháza gátolják a városfejlesztést.
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Teréz anya, a szeretet misszionáriusa

E

gy emberöltő ritkán elég ahhoz, hogy az életszentség
hírében álló kortársunkat a boldogok avagy szentek között tisztelhessük. A ma ünnepelt szent,
Kalkuttai Teréz (1910–1997), milliárdok Teréz anyája ritka kivétel.
Koronás fők, befolyásos állami vezetők hajoltak meg a kis termetű,
szárit viselő albán apáca előtt, aki
bátorságával, hitével és szeretetével előbb Kalkutta, majd a világ
legszegényebbjeinek felemelésére
szentelte életét. A Loretói Miaszszonyunk szerzetesnőjeként egy
dardzsilingi vonatutazáson döb-

bent rá az indiai kasztrendszer páriáinak nyomorúságos helyzetére.
Nem volt nyugvása a kényelmes
kolostorban, Jézus hívását követve
odahagyta az úrilányok tanítását
is, és a továbbiakban a kalkuttai
nyomornegyedben élőkért dolgozott. 1950-ben kapott jóváhagyást
a Szeretet Misszionáriusai szerzetestársulat, amely előbb Indiában,
majd világszerte elterjedt. 1965 óta
pápai jogú társaság. Tevékenységét
számos kitüntetéssel ismerték el,
1979-ben Béke Nobel-díjat kapott.
Már életében szentként tisztelték.
II. (Szent) János Pál pápa avatta

boldoggá 2003-ban, Ferenc pápa
2016-ban emelte a szentek sorába.
A Katolikus Ifjúsági Világtalálkozó
és az általa alapított Szeretet Miszszionáriusainak védőszentje.

Őrkői missziós munka
Bálint Lajosnak, Erdély első érsekének
kérésére 1990 júniusában érkezett Teréz anya Sepsiszentgyörgyre. Letelepítette „leányait”, és a templom, illetve
a rendház felépítését kezdeményezte,
amihez támogatókat is szerzett. Viszszatért 1992-ben, amikor a két létesítményt felszentelték. (Molnár Melinda)

• RÖVIDEN
Élő rózsafüzér zarándoklat Udvarhelyen
Kisboldogasszonyt ünnepelve, vasárnap a Mária-tisztelő imacsoportok
élő rózsafüzér zarándoklatot tartanak hitük megerősödéséért, Székelyudvarhely és a környék lakóiért, a családok megmaradásáért. Az „Isten,
Terád szomjas az én lelkem” (Zsolt 62) mottójú imafüzér 9 órakor a
Jézus-kápolnától indul, a város templomaiban stációt tartanak. A Székely Kálvárián keresztútjárással, 17 órától az Ugron-kápolnánál búcsús
szentmisével zárják a zarándoknapot, amelynek bármelyik pontján be
lehet kapcsolódni. Vigyenek magukkal esőkabátot, túracipőt, élelmet,
vizet, rózsafüzért.
A zarándoklat állomásai: 8.30–9.00 gyülekezés és indulás a Jézus-kápolnánál; 9.50–10.05 Barátok temploma; 10.20–10.40 Szent Miklós-plébániatemplom; 11.30–11.50 Kis Szent Teréz-plébániatemplom; 12.20–12.40
bethlenfalvi Mária neve templom; 13.20–14.30 kadicsfalvi Szent Anna és
Joachim-plébániatemplom; 15.20–15.30 szombatfalvi Szent György-plébániatemplom; 16.00–16.50 keresztútjárás a Székely Kálvárián.

