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Tamás Sándor: feleslegesek
a prefektúrák
Korszerűsíteni kellene Romá-
nia alkotmányát, meg kellene 
szüntetni a felesleges prefek-
túrákat – jelentette ki Tamás 
Sándor. A Kovászna Megyei Ta-
nács elnöke arra reagált, hogy 
Ludovic Orban miniszterelnök 
kilátásba helyezte: le fogja vál-
tani a kormánymegbízottakat. 
„Feleslegesnek tartom a prefek-
túrát az állami struktúrában. 
Az elmúlt 30 évben minden 
politikai párt ezt hangoztatta, 
amikor ellenzékben volt, ám 
amint hatalomra került, kine-
vezte a saját prefektusait. Újra 
kellene gondolni az Iliescu-féle 
alkotmányt, modern, európai 
alaptörvényre lenne szükség, 
de erre senkinek nincs bá-
torsága” – mondta az önkor-
mányzati vezető. A háromszéki 
politikus szerint első lépésben 
az alkotmányt kell módosítani, 
majd a közigazgatási rendszert 
kell átszervezni, és akkor egyér-
telműen kiderül, hogy semmi 
szükség a prefektúrákra. 
Háromszéken évekkel ezelőtt 
a prefektúra minden eszközzel 
gáncsolta a magyar feliratok, 
szimbólumok használatát, ám 
az utóbbi néhány évben ez 
átalakult. Tamás Sándor úgy 
fogalmazott, „amit korábban a 
prefektúra végzett el, azt most 
Dan Tanasă feljelentőre és a 
különböző román civil szer-
vezetekre bízzák”. Egyébként 
több prefektus és alprefektus 
menesztéséről is határozatokat 
fogadott el a kormány csütörtö-
ki ülésén. Megszűnt a megbíza-
tása Jean-Andrei Adrian Hargita 
megyei, Dănuţ-Emil Hălălai 
Fehér megyei, Florentina Hor-
gea Arad megyei, Florin Florian 
Szilágy megyei, valamint Mi-
rela-Elena Adomnicăi Suceava 
megyei prefektusnak.

A legmagasabb szintre emelik
az autóadót Szentgyörgyön
A törvény által megengedett 
legmagasabb szintre emelik 
a gépkocsiadót Sepsiszent-
györgyön. A magánszemélyek 
ingatlanadóját viszont a 
lehető legalacsonyabb szintre 
csökkentik. Az önkormányzat 
legutóbbi ülésén megszavazta a 
jövő esztendei adókulcsokat. A 
magánszemélyek ingatlan-
adóját a lehető legalacsonyabb 
szintre hozták, ám így is többet 
kell majd fi zetni, mert a 4,6 szá-
zalékos éves infl ációt kötelező 
rászámolni. A jogi személyek 
esetében az adókulcs ugyan-
annyi marad, mint idén, ám az 
összeg az infl ációval arányo-
san emelkedik. Sztakics Éva 
alpolgármester elmondta, a 
gépkocsik számának növekedé-
se miatt döntöttek a vonatkozó 
adó emeléséről, hiszen a várost 
„elárasztják” a járművek. Nem 
a helyi költségvetést pótolják az 
adóemeléssel, hanem konkrét 
célja van: a befolyt pluszösz-
szegből új parkolóhelyeket 
alakítanak ki. A múlt hónap-
ban a város tulajdonába került 
a Művész mozi melletti terület, 
ott is parkolókat létesítenek.

AZ EREDETI ELKÉPZELÉSEKHEZ KÉPEST CSÚSZIK JAKUBINYI GYÖRGY UTÓDJÁNAK KINEVEZÉSE

Még nem tudni, ki lesz az új érsek
„Lehet, hogy karácsonyra, 
lehet, hogy utána” – vála-
szolta kérdésünkre Potyó 
Ferenc pápai prelátus, hogy 
mikor derülhet ki Jakubinyi 
György érsek utódjának 
kiléte.
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B ár eredetileg november kö-
zepén kellett volna kiderül-
nie, ki lesz Jakubinyi György 

utódja a Gyulafehérvári Főegy-
házmegye érseki székében, a 
Szentszék máig nem közölte az új 
főpásztor nevét, és azt sem lehet 
tudni, hogy mikorra várható kine-
vezése. Mint Potyó Ferenc pápai 
prelátus, általános helynök pén-
teken a Krónika megkeresésére el-
mondta, miután Jakubinyi György 
érsek és Tamás József segédpüs-
pök is kérte nyugdíjazását, szep-
tember végén a bukaresti nuncia-
túra arról tájékoztatta őket, hogy 
amikor november közepén Tamás 
József betölti a 75. életévét – tehát 
eléri az egyházi nyugdíjkorhatárt 
–, elfogadják mindkettőjük nyug-
díjazási kérelmét, és megnevezik 
az új érseket. Potyó Ferenc elmon-
dása szerint Jakubinyi György no-
vember 16-án megkereste a nun-

ciatúrát, ahol azt közölték vele, 
ők a maguk részéről mindent elő-
készítettek, felterjesztettek a Vati-
kánba, ám a Szentszék nem sieti 
el a döntés meghozatalát. „Lehet, 
hogy karácsonyra, lehet hogy utá-
na” – válaszolta a pápai prelátus 
kérdésünkre, hogy mikor derülhet 

ki az új érsek kiléte. Szerinte eh-
hez „prófétai képességre” lenne 
szükség, hiszen még az is belső 
titoknak számít, hogy a Szentszék 
milyen kritériumok alapján vá-
lasztja ki az új főpásztort, vagy ho-
gyan zajlik az információszerzés. 
Annyi biztos, hogy egyelőre nincs 

a láthatáron a kinevezés, mivel 
a Szentszék pár nappal előtte be 
szokta jelenteni, hogy mikor hoz-
zák nyilvánosságra az információt 
a Vatikán hivatalos oldalán. Addig 
pedig – ahogy Potyó Ferenc fogal-
mazott – az élet megy tovább; 
amíg formailag fel nem mentik a 
felelősség alól, Jakubinyi György 
ellátja az érseki feladatokat.

Amint arról korábban beszá-
moltunk, Jakubinyi György beteg-
ségre hivatkozva kérte idén ősszel 
a nyugdíjazását, Tamás József se-
gédpüspök pedig novemberben 
elérte az egyházi nyugdíjkorha-
tárt. A Krónika értesülései szerint 
Böcskei László nagyváradi me-
gyés püspök, Schönberger Jenő 
szatmári püspök, Kovács Gergely 
okleveles posztulátor, Szénége-
tő István Barnabás plébános, a 
főegyházmegyei családpasztorá-
ciós iroda vezetője, illetve Kere-
kes László szentszéki tanácsos is 
szóba jött mint Jakubinyi György 
lehetséges utódja.

 » Ék

A Szentszék nem sieti el a Jakubinyi György utódjáról szóló döntést

 » Még az is belső 
titoknak számít, hogy a 
Szentszék milyen krité-
riumok alapján választja 
ki az új főpásztort, vagy 
hogyan zajlik az informá-
ciószerzés. 
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