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Leváltották Makkait
Távozik a marosvásárhelyi alpolgármester

SIMON VIRÁG

Az egyik legfontosabb napi-
rendi pontja a tanácsülésnek 
az RMDSZ által benyújtott 

tervezet volt, amely Makkai Gergely 
RMDSZ-es alpolgármester leváltását 
kezdeményezte. Bár az alpolgár-
mester a testület fele plusz egy sza-
vazatával szerezte meg a tisztséget, 
a menesztéséhez már kétharmados 
többség kell. Jelenleg az RMDSZ-nek 
tíz tanácsosi szavazata van (egyik 
Makkai Gergelyé), négy van a szo-
ciáldemokratáknak (PSD), három a 
Szabad Emberek Pártjának (POL), 
négy a nemzeti liberálisoknak 
(PNL). Makkai Gergely leváltásához 
15 voksra volt szükség.

A szavazás előtt az érintett al-
polgármester szót kért, majd román 
nyelven hosszasan vádaskodott. 
Egyebek mellett azt mondta, hogy 
szégyenteljes esemény részese volt, 
amikor egy RMDSZ-es frakcióülésen 
kitették a tanácskozásról, hogy róla 

tárgyaljanak, szavazzanak. Mak-
kai azt állította, az RMDSZ-frakció 
tagjai utasítást kaptak, hogy fény-
képezzék le a titkos szavazást és 
küldjék el Csiki Zsolt frakcióvezető-
nek, illetve a teremben levő Kovács 
Leventének, aki a Maros Megyei 
RMDSZ ügyvezető igazgatója. Mak-
kai megvádolta Csiki Zsoltot, azt ál-
lítva, hogy a számvevőszék szerint 
az általa vezetett sportiskola 99 499 
lejjel károsította meg a városházát, 
ezt pedig vissza kell fi zesse a város 
költségvetésébe. 

Betartotta a törvényeket

Majd kezébe vette a Bibliát és meg-
esküdött, hogy betartotta az ország 
törvényeit, az alkotmány előírásait, 
nem károsította meg a város lakóit, 
és soha semmi olyan egyezséget 
nem kötött, ami törvényellenes len-
ne. Majd kiment a teremből, hogy 
irodájában várja meg a szavazás 
végét. Több képviselő is szóvá tet-
te, hogy Makkai Gergely le kellett 
volna mondjon, miután kiderült, 

hogy nem tud együttműködni a ta-
nácsosokkal és nem tudja elvégezni 
a rábízott feladatokat. Radu Bălaș 
felemlegette, hogy Makkai Ger-
gely kétszer is elutazott közpénzen 
Dél-Koreába, továbbá neki köszön-
hető az az együttműködési szerző-
dés, amelyet a város egy ké-
tes hírnevű vallási vezetővel 
kötött.

A PNL tanácsosai be-
jelentették, hogy ők nem 
vesznek részt a szavazáson. 
Végül megtartották a titkos 
szavazást, ezen 17 képviselő vett 
részt. A szavazatok megszámlálása 
után 17-en támogatták az RMDSZ 
tervezetét és jóváhagyták a menesz-
tésre vonatkozó határozatot. A sza-
vazást követően Kovács Levente ér-
deklődésünkre elmondta, még nem 
született döntés arról, hogy lesz-e új 
alpolgármester vagy sem.

Makkai Gergelyt két éve válasz-
tották meg alpolgármesterré, Sergiu 
Papuc szociáldemokrata alpolgár-
mesterrel együtt, aki ezentúl egye-
dül fogja betölteni a tisztséget.

Makkai Gergely: a Csiki Zsolt 
által vezetett sportiskola 
99 499 lejjel károsította meg 
a városházát
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• Cirkusszá dagadt a marosvásárhelyi önkormányzati képviselő-testületi ülés, 
amelyen 17 szavazattal leváltották Makkai Gergely marosvásárhelyi alpolgármes-
tert. Az érintett nem volt a teremben, de azelőtt hosszasan vádaskodott és bizony-
gatta, hogy jól végezte munkáját. Arról még nem született döntés, hogy lesz-e új 
magyar alpolgármester vagy sem.

Új padokat szerelnek fel
Kilenc új köztéri padot szerelnek fel a csíkszeredai 
Tudor lakótelepen, legtöbbet a buszmegállókban he-
lyezik el. Új pad kerül így a Vár-tér két megállójába, a 
Tudor Vladimirescu utca három helyszínére, a Dénes 
László utcában a kórház főépületének buszmegálló-
jába, a Mikó utcában a járóbeteg rendelő (poliklinika) 

bejáratához, valamint a Testvériség sugárút két 
pontjára. A városháza tavaly a városközpont busz-
megállóiba  tíz padot szereltetett. Az utóbbi években 

egyébként a lakótelepek teljes felújításakor, illetve 
indokolt lakossági igényre válaszolva is biztosítot-
tak padokat, legutóbb például a Mérleg utcában, a 
Temesvári sugárúton, valamint a Nárcisz sétányon – 
közölte a csíkszeredai polgármesteri hivatal.
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Szent Imre herceg ünneplései
Elővételezetten ülik meg vasárnap a Szent Imre, magyar királyi 
herceg védelmébe ajánlott templomok búcsúját az alábbi egyházköz-
ségekben. A szentmisék 12 óra 30 perctől kezdődnek. Csíkszentimrén 
a szentbeszédet Bálint István, a csíkszeredai Szent Ágoston Plébánia 
segédlelkésze mondja. A görgényszentimrei templombúcsú szónoka 
Jánossi Imre zetelaki segédlelkész lesz. Nyárádmagyaróson vasárnap 
a 13 órától kezdődő templombúcsún Balla Imre, a marosvásárhelyi 
Keresztelő Szent János Plébánia segédlelkésze prédikál. Az ifjúság 
védőszentjének, Szent Imre hercegnek a patronátusa alatt áll a szé-
kelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium bentlakásának kápolnája is. 
A búcsús szentmise hétfőn 17 órától kezdődik, a homiliát Both Dávid 
homoródkarácsonyfalvi plébános mondja. Az ünneplés a Nyirő József 
díszteremben a 11. E osztályosok Szent Imréről szóló előadásával 
folytatódik.

Díjátadó és hálaadás
Máréfalván a védőszent ünnepét megelőzően adják át a Kőlik Hagyo-
mányőrző Művelődési Egyesület Máréfalváért-díját. A rendezvényre 
szombaton 18 órától kerül sor a Balázs Imre Képtárban. Az idei bú-
csún mondanak hálát a templom környezetében elvégzett munkálato-
kért. A szentmisét, amelynek főcelebránsa és szónoka Tamás József 
püspök lesz, élő adásban közvetíti az Erdélyi Mária Rádió vasárnap 
12 óra 30 perctől.

Függöny a Spectrumban
A Függöny című előadást november 3-án, vasárnap este 7 órától játsz-
szák legközelebb a marosvásárhelyi Spectrum Színházban. A darab 
egy bolondokházában játszódik, ahova a sors, na meg a gépezet 
juttatja Évát. Éva hosszú utat jár be: rokonok, orvosok, betegek hatnak 
rá, és a függöny, ami a való világot a megbomlott idegzetű nő elől el-
takarta, lassan szétfoszlik. A kisalmási magyartanárnő a darab végére 
újra Tamás Évává változik. A produkció időtartama 1 óra 50 perc, szünet 
nélkül. Rendezte: Kincses Elemér. Jegyek a színház jegypénztárában 
hétköznap 9-12 óra között, illetve a biletmaster.ro weboldalon váltha-
tók, áruk 10, illetve 20 lej.

Paralel kánonok
A csíkszeredai származású zeneszerző, Kedves Csanád vezényletével 
Paralel kánonok címmel szerveznek kortárszenei koncertet Székelyud-
varhelyen és Csíkszeredában. Az első koncertet november 3-án este 7 
órától tartják az udvarhelyi városháza Szent István Termében. Másnap, 
november 4-én 19 órától a Csíki Moziban lépnek fel a budapesti CentriFU-
GA elnevezésű kortárs zenei műhely tagjai. Meghívottak: Szalai András 
(cimbalom), Szőcs Márton (hegedű), Tornyai Péter (brácsa), Zétényi 
Tamás (cselló) és Horváth Bálint (zongora). 
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