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Látatlanban nem szavaznak
Magyarázatot, elszámolást várnak a magyar tanácsosok

• Százhatvanöt mil-
lió lejjel kevesebb 
bevétele volt Maros-
vásárhelynek október 
végén, mint ami az 
idei költségvetésben 
szerepel, és előre-
láthatóan év végéig 
ezt az összeget nem 
fogják befizetni a la-
kosok, cégek. Éppen 
ezért a marosvásár-
helyi RMDSZ-es ta-
nácsosok a harmadik 
alkalommal összehí-
vott rendkívüli taná-
csülésen sem szavaz-
ták meg újabb pénzek 
elköltését.

SIMON VIRÁG

H armadik alkalommal hív-
tak össze Marosvásárhe-
lyen rendkívüli tanácsü-

lést, amelynek egyetlen napirendje 
volt: a költségvetés kiigazítása. Ez 
a kérdés augusztus óta élénken 
foglalkoztatja a városvezetést és a 
képviselő-testületet is. A vég nélkü-
li viták arról szólnak, hogy mennyi 
pénzből gazdálkodhat a város.

Csak egyetlen pontot 
szavaztak meg

Az áprilisban elfogadott éves költ-
ségvetésbe tervezett jövedelmek 
egyelőre nem valósultak meg, és 
mint menet közben kiderült, nem 
foglalták bele a büdzsébe a város 

egész éves működéséhez szüksé-
ges összeget sem. A tanácsosok 
csupán a kormánytámogatásként 
kapott 24 millió lejes összeg el-
költését szavazták meg, azt is csak 
azokra a célokra, amelyeket fon-
tosnak tartottak, nem követve a 
városvezetés kéréseit.

A csütörtöki rendkívü-
li ta nácsülésen Csiki Zsolt, az 
RMDSZ-frakció vezetője két nyel-
ven mondta el, hogy kérik a költ-
ségvetés-kiegészítés elhalasztá-
sát, mert nem kaptak választ a 
bizottságokban feltett kérdéseikre. 
A frakcióvezető arról beszélt, hogy 
tudomásuk szerint október végén 
165 millió lejjel kevesebb bevétele 
volt a városnak, mint amennyit a 
városvezetés betervezett az idei 
évre. Amikor 165 millió lejes mí-
nusz van, akkor nem várhatja el a 
városvezetés, hogy újabb összegek 

megszavazásáról döntsünk. „Sze-
retnénk tudni, hogy az elfogadott 
24 millió lejt elköltötte-e a város-
vezetés, és ha igen, mire. Arra-e, 
amit megszavaztunk, vagy sem? 
Naprakész adatokat akarunk a 
bevételekről és a kiadásokról. Azt 
akarjuk, hogy a szakigazgatók jöj-
jenek el és indokolják meg, hogy 
milyen összegekre van szükségük, 
és azt konkrétan mire akarják 
költeni. Ezen adatok nélkül nem 
tudunk újabb összegeket megsza-
vazni” – hangsúlyozta Csiki Zsolt.

Moldovan nem érti

Moldovan Călin volt liberális, 
jelenleg ALDE-s tanácsos csodál-
kozásának adott hangot, hogy az 
RMDSZ-frakció tagjai nem sza-
vazzák meg a városvezetés által 
kért módosításokat, ugyanis a 

szakbizottságokban választ kap-
hattak a kérdéseikre. Moldovan 
szerint egyre nagyobb gond lesz 
a tömegközlekedéssel, a szemé-
telszállítással, az iskolák 
működésével, sőt a virág-
kertészetnek is problémája 
lesz, mert pénzhiány miatt 
az őszi fametszéseket nem 
tudja elvégezni. Bakos Le-
vente ülésvezető szavazatra 
bocsátotta Csiki Zsolt halasztásról 
szóló javaslatát, és azt a jelenlévő 
tanácsosok többsége megszavaz-
ta. Előreláthatóan a novemberi 
soros tanácsülésen lesz szó újra a 
költségvetés kiigazításáról.

Foghíjas volt a testület, többen 
hiányoztak, de a határozat-
képességhez szükséges létszám 
megvolt 

▴   FOTÓ: GÁLNA ZOLTÁN
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Ünnepelnek 
a magyarörmények
Pénteken ünnepli megalakulá-
sának 8. évfordulóját a székely-

udvarhelyi Magyarörmény Kul-
turális Egyesület. A városháza 

Szent István-termében 18 órakor 
kezdődő eseményen Szász Tibor 
András Örmények nyomai a 
Kárpát-medencében címmel tart 
előadást.

Kórusévforduló
Létrejöttének 20. évfordulóját 
ünnepli szombaton a farkas-
laki Zeng a magasság egy-
házi kórus. A jeles alkalomra 
meghívták a csíkszeredai Szent 
Kereszt Egyházközség Gaudete 
kórusát, a gyergyóremetei Szent 
Lénárd-plébániatemplom és a 
gyergyóditrói Jézus Szent Szí-
ve-plébániatemplom énekkarát, 
valamint a marosvásárhelyi 
Cantuale Énekegyüttest. Az ün-
nepeltek és vendégeik 11 órától 
szentmisén vesznek részt a helyi 
plébániatemplomban, majd 
kórushangversenyre kerül sor.

Könyvbemutató
A székelyudvarhelyi Márton 
Áron Ifjúsági Házban szom-
baton 11 órától mutatják be a 
Ferenc pápa Csíksomlyón című 
emlékkönyvet. A kiadványt Bodó 
Márta és Oláh Zoltán szerkesz-
tette, és a kolozsvári Verbum 
Kiadó gondozásában jelent meg. 
A gazdagon illusztrált album 
Ferenc pápa csíksomlyói látoga-
tásának állít emléket. A kötethez 
Miguel Maury Buendía pápai 
nuncius írt előszót. Az emlék-
könyv a helyszínen kedvezmé-
nyes áron lesz megvásárolható.

Szent Erzsébetre 
emlékezve
Az Árpád-házi Szent Erzsébet 
ünnepéhez legközelebb eső 
vasárnapon a főegyházmegyei 
Caritas gyűjtést szervez. Idén 
az elhagyott vagy fejlődésben 
elmaradott gyerekek számára 
ajánlják fel az egyházköz-
ségek perselyadományait. 
A gyergyóhodosi templom 
búcsúját szombaton délelőtt 
11 órától ülik. A szentmise szó-
noka Márton József borszéki 
plébános lesz. A gyergyószent-
miklósi Szent Erzsébet Öreg-
otthonban vasárnap 11 órakor 
kezdődik a búcsús szentmise. 
Gyimesbükk Tarhavas-pa-
taki kápolnájának búcsúját 
vasárnap 12 óra 30 perctől 
tartják, az ünnep szónoka Fülöp 
László miklósvári plébános 
lesz. A Székelyszentlélekhez 
tartozó Székelylengyelfalván 
ugyanabban az időpontban 
a szentbeszédet Bordi János 
pálpataki plébános mondja. 
Székelykeresztúr leányegy-
házában, a nagygalambfalvi 
házkápolnában vasárnap 15 
órakor kezdődik a búcsús 
szentmise.(Molnár Melinda)

• RÖVIDEN 

E ddig bírta: hétfőn szerelték fel a 
székelyudvarhelyi Bethlen lakó-

telepi parkban, de már meg is ron-
gálta valaki a köztéri biciklijavító 
állomást. A polgármesteri hivatal 
munkatársai abban bíznak, hogy 

egy gyerekcsínyről lehet szó, 
nem tudatos károkozásról.

Negyvennyolc óra sem 
kellett, hogy bebizonyo-
sodjon, miért voltak elővi-
gyázatosak a polgármesteri 
hivatal munkatársai, akik 

fémsodronnyal rögzítették a 
szerszámokat a köztéri biciklijavító 
állomás felszerelésekor, hiszen máris 
rongálás történt. Igaz, nem a szerszá-
mokat vitték el ismeretlenek, csak a 
gumi védőket szedték le. Jakab Attila 

városmenedzser elmondta, noha szá-
mítottak rá, hogy hasonló problémák 
történhetnek, bízik abban, hogy ez 
esetben nem szándékos károkozás 
történt, inkább egyszerű gyerekcsí-
nyről van szó. Már csak azért is gon-
dolja így, mert a védők másra nem 
hasznosíthatók, funkcionalitás szem-
pontjából pedig nem károsult a javí-
tóállomás. Hozzátette, éppen ezért 
egyelőre nem is terveznek javítást, 
inkább bíznak abban, hogy a városla-
kók a továbbiakban vigyázni fognak a 
köztéri szervizre. Persze ha nagyobb 
gondok is lesznek – elromlik a pum-
pa, esetleg valakik elviszik a szer-
számokat –, akkor tavasszal elvégzik 
a megfelelő karbantartási munkákat. 
(Fülöp-Székely Botond)

Máris megrongálták a biciklijavítót
Negyvennyolc óra alatt eltűntek 
a gumi védők a javítóállomásról

▾   F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




