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AZ RMDSZ SZERINT SZEMÉLYES HÁBORÚT FOLYTAT A LEVÁLTÁSÁT MEGTÁMADÓ ALPOLGÁRMESTER

Bíróság dönt Makkai leváltásáról

Választhatóság. Nem szeretnék, ha a szakiskolákra „büntetőszázadként” gondolnának a diákok

Makkai Gergely volt maros-
vásárhelyi alpolgármester 
megtámadta a közigazgatási 
bíróságon a leváltásáról szóló 
önkormányzati döntést. Miköz-
ben a felperes állítása szerint „a 
becsületét védi”, a tanácsosok 
úgy vélik, a menesztett tisztség-
viselő csupán azért harcol, hogy 
továbbra is felvehesse fi zetését.

 » SIMON VIRÁG

A becsületemet védem – mond-
ta a Székelyhonnak Makkai 
Gergely leváltott marosvá-

sárhelyi alpolgármester, aki a köz-
igazgatási bíróságon kérte a me-
nesztéséről szóló tanácsi határozat 
semmissé nyilvánítását. Az önkor-
mányzati testület is lépett: jogi kép-
viselőt jelölt ki, nem bízva abban, 
hogy a polgármesteri hivatal jogi 
osztálya érdemben képviselné állás-
pontjukat a bíróságon.

Mint ismeretes, októberben a ma-
rosvásárhelyi önkormányzati képvi-
selő-testület leváltotta az RMDSZ-es 
alpolgármestert, Makkai Gergelyt, 
mivel elégedetlen volt munkájával 

és azzal, ahogyan a magyarságot 
képviseli a városháza vezetősé-
gében. A határozattervezetet az 
RMDSZ-es képviselők nyújtották be. 
Az ülésen felszólalt Makkai Gergely, 
hangsúlyozva, hogy ő a letett eskü 
szerint dolgozott és tiszta a lelkiis-
merete. Beszédében többek között 
két képviselőtársát is támadta. Ezt 
követően a jelenlévők kétharmados 
többséggel megszavazták Makkai 
Gergely leváltását.

A testület döntését azonban a volt 
alpolgármester megtámadta a köz-
igazgatósági bíróságon, kérve, hogy 
nyilvánítsák semmissé a határozatot, 
és továbbra is bejár munkába. A Szé-
kelyhonnak úgy fogalmazott, becsü-
letét védi, azért fordult a bírósághoz. 
Mint mondta, a leváltásáról szóló ha-
tározattervezetben semmilyen konk-
rét mulasztást vagy tévedést nem 
említettek, semmivel nem indokolták 
meg, hogy miért váltották le.

A tanácsosok azonban nem nézik 
tétlenül, hogy a volt alpolgármester 
megtámadta a leváltásáról szóló ha-
tározatot, és rendkívüli ülést hívtak 
össze, amelyen Peti András taná-
csost bízták meg azzal, hogy kép-
viselje a testületet a közigazgatási 
bíróságon. Az ülésen a Szabad Em-
berek Pártjának képviselője, Radu 

Bălaş is felszólalt. „Makkai Ger-
gely kinevezése a politikai pártok 
tárgyalásai nyomán történt, nem 
pedig versenyvizsgával. Makkai 
Gergely a pereskedéssel nem egye-
bet akar elérni, mint hogy továbbra 
is tisztségben maradjon és felvegye 
a fi zetését. Ha a bíróság felfüggesz-
ti a tanácsi határozatot, annak az 
lesz a következménye, hogy a per 
lejártáig, de legalább a jövő évi ön-
kormányzati választásokig Makkai 
Gergely közpénzből továbbra is 
felveszi a fi zetését és további irato-
kat ír alá” – fi gyelmeztetett a POL 
képviselője. Csiki Zsolt RMDSZ-es 
tanácsos ugyanakkor Makkai Ger-
gely személyes háborújának nevez-
te a pereskedést.

Az első tárgyalást december 2-án 
tartják. Alapállásban a tanácsosok 
és a város érdekeit a polgármeste-
ri hivatal jogi osztályának kellene 
képviselnie, de ezúttal Peti András 
tanácsos is ezen lesz. Mint ismere-
tes, Dorin Florea marosvásárhelyi 
polgármester végig kiállt Makkai 
Gergely mellett, sőt „elvette” a 
szociáldemokrata alpolgármester, 
Sergiu Papuc irodáját, titkárnőjét 
és feladatait, így büntetve azért, 
mert ő is megszavazta Makkai le-
váltását.

 » A volt 
alpolgármester 
megtámadta a 
közigazgatósági 
bíróságon a me-
nesztéséről szó-
ló önkormányzati 
döntést, kérve, 
hogy nyilvánít-
sák semmissé a 
határozatot, és 
továbbra is bejár 
munkába.
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településeken – magyar osztályok 
indulása kerülhet veszélybe. Illetve a 
szakoktatás fejlesztésére és kiterjesz-
tésére sem megfelelő megoldás ez 
az intézkedés, ugyanis nem az a cél, 
hogy a „gyengébb tanulók” kerülje-
nek szakiskolába, hanem azok, aki 
valóban érdeklődnek egy-egy szak-
ma iránt.

Már nem „száműznék” szakiskolába a gyengébbeket

 » Az új tár-
cavezető úgy 
fogalmazott: azt 
szeretné, hogy a 
tanulók „szere-
tettel válasszák 
a szakoktatást”.

 » RÖVIDEN

Húsz migráns egy nap alatt
Összesen húsz migráns elfogásáról 
érkezett híradás pénteken. A román 
határrendészet előbb arról tájékoz-
tatott, hogy tizenkét afgán állam-
polgárt találtak egy, a magyar határ 
felé tartó kisbuszban elrejtőzve. A 
közlemény szerint a Temes megyei 
határrendészek megpróbáltak 
megállítani egy, Lacunás irányá-
ból Temesmóra felé tartó kisbuszt 
az 57-es jelzésű főúton. Amikor 
észrevette a rendőröket, a jármű 
sofőrje letért egy mellékútra, hogy 
elkerülje az ellenőrzést. A kisbuszt 
fél órával később Omor településen 
sikerült megállítani. A rendőrök 
tizenkét afgán állampolgárt talál-
tak elrejtőzve a járműben, tizenegy 
18–35 év közötti felnőttet és egy 15 
éves kiskorút. A kisbusz 32 éves, 
román állampolgárságú sofőrje azt 
mondta, a szerb határ környékéről 
a magyar határ közelébe akarta 
elvinni a migránsokat 1000 euró 
ellenében. Az afgán állampolgárok 
valamely nyugat-európai országba 
akartak eljutni. A román állam-
polgár ellen migránscsempészet, 
az afgánok ellen pedig illegális 
határátlépés miatt indult eljárás. 
Nem sokkal később a határrendé-
szet arról tájékoztatott, hogy nyolc 
iraki migránst találtak két taxiban 
a magyar határon a nagyváradi 
határrendészek. A közlemény sze-
rint a 79-es jelzésű főúton járőröző 
rendőrök csütörtök este két taxiban 
nyolc külföldi állampolgárt – há-
rom nőt és öt férfi t – találtak. Mivel 
nem tudták megindokolni, hogy 
mit keresnek a határ közelében, 
bekísérték őket további vizsgála-
tokra a határrendészet székhelyére. 
Kiderült, iraki állampolgárokról 
van szó, 17–59 évesek, korábban 
menedékjogot kértek Romániában, 
és Magyarország irányába tartot-
tak. A hivatalos tájékoztatás szerint 
amúgy novemberben a nagyvá-
radi határrendészek a magyar 
határ közelében, Újszentannán és 
Körösgyéresen, egy használaton 
kívüli panzióban, illetve egy építés 
alatt álló ingatlanban 41 afganisz-
táni, iráni, iraki, szomáliai és Srí 
Lanka-i állampolgárt találtak, akik 
illegálisan szerettek volna átjutni 
Magyarországra.
 
Nyúl helyett a szomszédot
lőtte meg a polgármester
A rendőrség eljárást indított a 
Máramaros megyei Szakállasfalva 
polgármestere, Emilian Pop ellen, 
miután nyúlra akart lőni a háza 
udvarán, ám a szomszéd nőt találta 
el. Florina Meteș, a Máramaros 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője pénteken a Mediafax hír-
ügynökségnek elmondta, hivatal-
ból indítottak eljárást egy Szakál-
lasfalván történt incidens nyomán. 
Igazságügyi források ugyanakkor 
közölték, a település polgármeste-
réről, Emilian Popról van szó, aki 
megsebesítette a szomszéd nőt egy 
airsoft  puskával leadott lövéssel, 
amellyel amúgy egy nyulat vett 
célba a saját udvarán. Az elöljáró 
a hírügynökségnek elismerte, 
rendőrségi vizsgálat zajlik, de nem 
adhat részleteket. „Vizsgálat indult, 
csütörtök este lőttem egy airsoft  
puskával, véletlenül hozzáértem 
egy szomszéd asszonyhoz. Semmi 
súlyos” – közölte.

 » KRÓNIKA

Azok a gyerekek is folytathassák 
tanulmányaikat líceumban, akik-

nek a képességvizsga után kiszámí-
tott átlaga nem éri el az ötöst – ilyen 
értelemben módosítaná a középisko-
lai bejutásra vonatkozó módszertant 
a tanügyminiszter által pénteken 
közvitára bocsátott tervezet. Egy je-
lenleg hatályos, szeptemberben kibo-
csátott minisztériumi rendelet szerint 
a 2020–2021-es tanévtől kezdődően a 
gimnáziumokba történő számítógé-
pes elosztásban csak azok a tanulók 
vehetnek részt, akik letették a képes-
ségvizsgát és bejutási általánosuk el-
éri legalább az ötöst.

Monica Anisie, a Ludovic Orban 
vezette kabinet oktatási minisztere 
már a parlamenti meghallgatásán 
jelezte, hogy a Nemzeti Liberális 
Párt (PNL) kormányprogramja sze-
rint vissza kell térni a Daniel Breaz 
volt tanügyminiszter rendelete előt-
ti állapothoz. Az új tárcavezető úgy 
fogalmazott: azt szeretné, hogy a ta-
nulók „szeretettel válasszák a szak-
oktatást”, mert tudatában vannak 
annak, hogy ott olyan képzést kap-
hatnak, amire jövőt építhetnek, ne 
pedig „úgy menjenek oda, mintha 
büntetőszázadba mennének”.

Mint ismeretes, szeptember 5-én 
jelent meg a Hivatalos Közlönyben 
a 2019/4948-as számú minisztériu-
mi rendelet, melynek érelmében a 
2020–2021-es tanévtől kezdődően 
csak azok a diákok kerülhetnek lí-
ceumi (elméleti, hivatásos profi lú, 
technikai) osztályba, akiknek a be-
jutási átlaga eléri az 5-öst, a többiek 
pedig kizárólag szakiskolában foly-

tathatják tanulmányaikat. A rende-
lettel kapcsolatos vélemények meg-
oszlanak, egyesek szerint lehetett 
számítani egy ilyen változtatásra, és 
azon diákok számára, akik elméleti 
osztályban szeretnének tanulni, nem 
kellene gondot okozzon az 5-ös átlag 
elérése. Mások ellenben attól tarta-
nak, hogy emiatt – főleg szórvány-




