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Immár második alkalommal 
maradtak távol az RMDSZ-es 
önkormányzati képviselők

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

• Nem akarják adós-
ságokkal terhelni 
Marosvásárhelyt a he-
lyi RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselők, 
ezért nem is jelentek 
meg a csütörtök dél-
utánra összehívott 
rendkívüli ülésen. 

ANTAL ERIKA

T ávolmaradásukat azzal indo-
kolták, hogy a napirendre tű-
zött költségvetés-kiegészítési 

tervezet ezúttal sem volt sem előké-
szítve, sem megfelelően megindo-
kolva. Ráadásul túl későn kapták 

kézhez, idejük sem maradt az 
irathalmaz alapos áttanul-
mányozására. Ugyanakkor 
továbbra is kérdéses szá-
mukra, hogy a városvezetés 
milyen forrásokból akarja 

és tudja biztosítani azoknak 
a költségvetési tételeknek a kifi zeté-
sét, amelyekre a képviselő-testület 
jóváhagyását kéri. 

Az RMDSZ-t hibáztatják

Az ülésen a 22 képviselőből mind-
össze öten jelentek meg, így az 
ülésvezető alpolgármester megnyi-
totta, majd a kvórum hiányában 
le is zárta azt. Bár jelen volt, Radu 
Bălaș, a Szabad Emberek Pártjának 
(POL) képviselője mikrofonját nem 

kapcsolva be jelképesen maradt tá-
vol, jelezve, hogy nem vesz részt a 
költségvetés-kiigazítás vitájában. A 
teremben megjelentek a lakótársu-
lások elnökei, valamint a forradal-
márok egyesületének és a nyugdíja-
sok szövetségének képviselői, akik 
szerették volna megosztani problé-
máikat a városatyákkal. Az ülés be-
rekesztése miatt hangosan fejezték 
ki elégedetlenségüket, mire Călin 
Moldovan, a liberális párt tagja fel-
ajánlotta nekik, elmondhatják így 
is panaszaikat, amennyiben nem 
érzik sértőnek, hogy a képviselők 
zöme hiányzik. Ugyanakkor több-
ször hangsúlyozta, hogy az RMDSZ 
miatt alakult így a helyzet, és bár az 

RMDSZ-es tanácsosok felesküdtek 
rá, hogy a város polgárait szolgál-
ják, most még sincsenek jelen.

Az RMDSZ érvei

Mint arról már írtunk, Marosvásár-
hely idei bevétele legtöbb 300 millió 
lej lesz. Ennek ellenére a városnak 
már eddig is 411 millió lejes költ-
ségvetés volt jóváhagyva, ami már-
is több mint 100 millió lejes hiányt 
jelent. Ezt a hiányt újabb 37 millió 
lejjel akarta növelni a polgármester 
ezen az ülésen. Az RMDSZ viszont 
fenntartja, hogy nem szabad eladó-
sítani Marosvásárhelyt csak azért, 
mert a városvezetés nem akar át-

gondolt költségvetést kidolgozni. A 
szövetségiek úgy vélik, elsősorban a 
közszolgáltatásokat kell biztosítania 
az önkormányzatnak, az iskolák és 
a tömegközlekedés működtetését, az 
utcai világítást és a köztisztaságot. 

Ahogy az korábban is elhang-
zott, ha a város működése bár-
milyen módon veszélybe kerül-
ne és emiatt újabb sürgősségi 
tanácsülést hívnának össze, úgy 
az RMDSZ képviselői részt vesz-
nek, és megszavazzák a szükséges 
kiigazításokat.
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Üresen maradt székek
Továbbra is elutasítják a költségvetés-kiigazítást

Nem a fogyatkozó magyarság fölöt-
ti kesergés, hanem a megmaradás 

lehetőségeinek kutatása a célja annak 
az egynapos demográfi ai konferenciá-
nak, amelyet először tartanak meg Er-
délyben. A Megmaradni és élni című 
marosvásárhelyi rendezvény egy ma-

gyarországi rendezvénysorozat 
erdélyi kiterjesztése.

Mint Baricz Lajos katoli-
kus plébánostól és szerve-
zőtől megtudtuk, a pénteki 
demográfi a-, egészség- és 
szociálpolitikai konferencia 
ötlete Magyarországról szár-

mazik, ahol már a sokadik 
hasonló rendezvényen vannak túl, és 
úgy gondolták, ideje a határon túlra is 
kiterjeszteni. Júniusban volt egy kon-
ferencia Zentán, most pedig az első er-
délyit Marosvásárhelyen tartják meg.

„A konferencia célja nem a fo-
gyatkozó magyarság fölötti keser-
gés, hanem az, hogy keressük, mit 
lehetne tenni ennek megakadályo-
zása érdekében. Miként lehetne el-
érni, hogy gyerekvállalási kedvük 

legyen a fi ataloknak, és hogyan le-
hetne ebben segíteni is őket. Egyfaj-
ta lelki és mentalitásbeli változást 
szeretnénk elérni” – fogalmazott a 
Székelyhonnak Baricz. Hozzátette, 
a pénteken 10 és 16 óra között a bel-
városi Keresztelő Szent János-plé-
bániatemplomban megrendezendő 
konferencia mindenkinek szól, akit 
érdekel a magyarság sorsa.

Negyedórás előadások

A két szekcióban zajló, 15 perces 
előadásokat úgy próbálták összevá-
logatni, hogy minél több szempontot 
felmutassanak: 10.45 és 13 óra között 
lesz szó egyebek közt pasztorációs 
erőforrásokról, valamint demográfi -
ai, egészség- és szociálpolitikáról. 
Meghívottként a nagycsaládról ad 
elő Sófalvi Sándor Szabolcs, Ma-
rosszentgyörgy polgármestere, aki 
egyben négy gyerek édesapja is, míg 
a jelenlegi demográfi ai irányzatok 
szülészeti vonatkozásairól Szabó 
Béla nőgyógyász főorvos beszél, de 

az anyaország egészség- és szociál-
politikája is szóba kerül. A 13.15-kor 
kezdődő délutáni ülésen a lombik-
bébiprogramról, a családbarát szü-
lésről, a védőoltások és a szűrővizs-
gálatok fontosságáról, valamint a 
társadalom és a média demográfi ai 
folyamatokkal kapcsolatos felelős-

ségéről beszélnek. A konferencia 
záróakkordjaként felvonulnak a 
marosszentgyörgyi nagycsaládosok, 
és három-, négy-, öt-, hatgyerekes 
szülők mesélnek nem a nagycsalád 
elméletéről, hanem arról, hogy ezt 
miként élik meg a mindennapokban. 
(Szász Cs. Emese)

A nagy család mint követendő példa. A konferencián a gyerekvállalási 
kedvet is szeretnék ösztönözni
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A magyarság megmaradása a cél

Dávid Ferenc-
emlékzarándoklat
Az Országos Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet (ODFIE) és a 
Magyar Unitárius Egyház 
(MUE) Képviselő Tanácsa 
huszonkettedik alkalommal 
szervezi meg szombaton a Dávid 
Ferenc-emlékzarándoklatot 
Dévára. A résztvevőket kérik, 
hogy lehetőségeikhez mérten 
járuljanak hozzá a bethlenszent-
miklósi templom javításához, 
ezért perselyeket helyeznek ki 
a várudvarra az istentisztelet 
idejére. A gyalogos zarándok-
menet 12 órakor indul a dévai 
felvonó előtti térről a várba. A 13 
órakor kezdődő istentiszteleten 
id. Szombatfalvi József és Szabó 
Csengele lelkészek, a Kolozsvári 
Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Karának hallgatói, 
valamint az ODFIE központi csa-
patának tagjai lesznek a szolgá-
latvégzők. A gyertyás megemlé-
kezés után a Délnyugat-Erdélyi 
Unitárius Szórványegyházköz-
ség és a Melite ház udvarára 
várják teázni a zarándokokat. A 
helyszínen megtekinthető lesz 
Wágner Péter építész-grafikus 
Erdélyi szigetvilág; utazások 
Dél-Erdélyben 2012 és 2014 
között című grafikai kiállítása 
– tudtuk meg Székely Kinga Ré-
kától, a MUE hitéleti és missziói 
előadó-tanácsosától.

Ünnepelnek a gyer-
gyói reformátusok

1899-ben fejeződött be a 
gyergyószentmiklósi református 
templom, 120 éves évfordulót 
ünnepelnek vasárnap a kálvinis-
ta hívek. A vasárnapi, 10.30-kor 
kezdődő ünnepi istentiszteleten 
Szegedi László lelkész az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
missziói előadója hirdet igét. Az 
évforduló alkalmat ad arra, hogy 
megismerhessék a templom és 
a gyülekezet elmúlt 120 évének 
fontosabb állomásait, történe-
tét. Az 1899-ben felépült akkori 
kis, 200 fős gyülekezetnek épült 
hajlék ma 850 gyergyószentmik-
lósi hívőnek, és a nagy többsé-
gében római katolikus Gyergyó-
széken szórványnak számító, 
mintegy 150-170 reformátusnak 
a temploma. Az esemény kere-
tében szavalatok hangzanak el, 
közreműködik a Szent Miklós 
Kamaraegyüttes. Az istentiszte-
letet követően a szeretetvendég-
ségre várják a híveket a parókia 
gyülekezeti termébe, ahol a 
reformációt bemutató kiállítás 
lesz megtekinthető – közölte 
érdeklődésünkre válaszolva Ősz 
Sándor gondnok.

• RÖVIDEN 




