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Félreállították az egyik jelöltet
Újabb jogi harc a szövetségen belül Marosvásárhelyen
• Száműzték az 
RMDSZ tanácsosi listá-
ján befutónak számító 
helyekről Kali Istvánt. 
A marosvásárhelyi 
szervezet ügyvezető 
elnökének azt rótták 
fel, hogy Soós Zoltán 
polgármesterjelölt tá-
mogatását utóbbi prog-
ramjától tette függővé.

S Z U C H E R  E R V I N

„Egy független polgármesterjelölt-
ről beszélünk, én az ő programját, 
elképzeléseit a várost illetően nem 
láttam, amennyiben ezt látom, be-
le tudok olvasni és azt össze tudom 
egyeztetni a mi programunkkal, 

akkor lesz miről beszélnünk, 
jelen pillanatban azonban 
nem tudom ezt minősíteni” 
– ezzel a Soós Zoltánról szó-
ló nyilatkozatával verhette 
ki a biztosítékot az RMDSZ 
bizonyos köreiben Kali Ist-

ván, a marosvásárhelyi szer-
vezet ügyvezető elnöke. A fi atal 
jogász-politikus azt követően állt 
az Erdélyi Magyar Televízió riporte-
rének mikrofonja elé, hogy néhány 
nappal korábban az általa megfo-
galmazott és jogilag alátámasztott 
beadványnak köszönhetően a párt 
országos szabályzatfelügyelő bi-
zottsága visszaállította jogaiba a 
marosvásárhelyi RMDSZ-t. Mint is-

meretes, Erdély legnagyobb városi 
szervezetét a megyei vezetőség a Te-
rületi Állandó Tanács (TÁT) és a Te-
rületi Képviselők Tanácsának (TKT) 
segítségével függesztette fel – mint 
egy év után kiderült: szabálytalanul 
– az elmúlt esztendő júniusában.

Szankcionált vélemény

Mint utólag kiderült, Kalinak nagy 
árat kellett fi zetnie a véleménynyil-
vánításért. Megbüntetését maga az 
RMDSZ független polgármesterje-
löltje kérte, akinek június 24-ei be-
adványa már másnap a TÁT tagjai 
elé került. Az ügyvezető elnök elleni 

döntés értelmében Kali Istvánt fi -
gyelmeztetésben részesítették. A fi -
gyelmeztetésen túl azonban az igazi 
büntetés Kali István számára a váro-
si tanácsosi listáról történt „kiikta-
tása” volt. Mint arról beszámoltunk, 
a helyi szervezet választmánya Koz-

ma Mónika elnök után, az előkelő 
második helyre rangsorolta Kalit – 
ehhez képest a TÁT száműzte a befu-
tó helyekről. „A TÁT nem a választ-
mány listáját írta felül, mert az nem 
létezett. Pontosabban létezett, de, 
mint a megvizsgált óvások nyomán 
kiderült, nem volt érvényes” – nyi-
latkozta Péter Ferenc. A megyei el-

nök nem lát összefüggést Kali fi gyel-
meztetése és a második helyről való 
elmozdítása között. Ugyanígy véle-
kedik a marosvásárhelyi ideiglenes 
elnök, Kozma Mónika is, aki szerint 
csak annyi történhetett, hogy a TÁT 
tisztségviselői nem ismerik annyira 

az ügyvezető személyét és munká-
ját, mint a választmány tagjai. 

Vass és Magyary védelmébe 
vette Kalit

Védelmébe vette Kali Istvánt az 
RMDSZ tavaly lemondatott maros-
vásárhelyi elnöke. Facebook-bejegy-

zésében Vass Levente sajnálatosnak 
nevezte, hogy a Soós programjára 
kíváncsi jogásznak és gondolkodó 
értelmiséginek a szavait egyesek ki-
forgatják és átértelmezik.  Magyary 
Előd aggasztónak tartja mindazt, 
ami Kali Istvánnal történt. „Akik 
szerint ezt így kell csinálni, nem 
teszik fel maguknak a kérdést, hogy 
ezek után milyen lesz a szövetség és 
jelöltjeinek külső és belső támoga-
tottsága” – fogalmazott a volt frak-
cióvezető-helyettes.

Kali: alkotmányellenes döntés

Kali Istvánnak nincs semmi gondja 
azzal, hogy büntetni akarták, csak-
hogy, állítása szerint, alkotmány-
ellenesen jártak el. „Az alkotmány 
bármilyen törvényt, alapszabályt, 
belső rendet fölülír. Engem meg 
úgy büntettek, hogy meg sem hall-
gattak, mi több még a testület elé 
sem citáltak. Mindez a múlt rend-
szerre, annak is a legsötétebb, a 
koncepciós perek korszakára emlé-
keztet” – fejtette ki Kali István, aki 
ebben az ügyben is a szabályzat-
felügyelő bizottsághoz készül for-
dulni. Az ügyvezető elnök úgy véli, 
tévényilatkozatában nem sértette 
sem Soós Zoltán személyét, sem a 
jelölt esélyeit. Kérdésünkre, hogy 
lát-e összefüggést a nyilatkozata 
és az igazi büntetés, azaz a listáról 
való kiiktatása között, az ügyve-
zető elnök úgy vélekedett, hogy a 
történet nem róla szól. „A megyei 
vezetők a TÁT által elütötték a vá-
lasztmány békejobbját, és megmu-
tatták, hogyan kell erőből politizál-
ni. Egyszerűen átírták a listát, és 
helyzetbe hozták a saját emberei-
ket” – vélekedett Kali István. 

Kali Istvánnak (középen) 
nagy árat kellett fizetnie 
a véleménynyilvánításért

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

M O L N Á R  M E L I N D A

Vértanúságuk emléknapja a nép-
hagyományban az aratás kezde-

teként ismert. Ekkor van legjobb íze az 
epernek, régen az eperszüret napja is 
volt. Péter a halászok, a hajósok, a la-

katosok, hídépítők, kovácsok, 
hentesek, kőtörők, órások 
védőszentje. Ünnepét esőcsi-
nálónak tartja a népi megfi -
gyelés. Kulcsai veszettség és 

kígyómarás ellen nyújtanak 
védelmet. Pál a róla elnevezett vallá-
sos társulatok védőszentje. Munkások, 
sátorkészítők, takácsok, szíjgyártók, 
fegyverkovácsok, teológusok patrónu-

sa. Tengeri viharokban, kígyómarás 
esetén, a föld termékenységéért és eső-
ért fohászkodnak hozzá. Szent Péter 
és Szent Pál védelmébe ajánlották a 
székelyvarsági, a gyergyócsomafal-
vi, a kápolnásfalvi, a pálpataki, a 
kerelőszentpáli, a csíksomlyói, a csík-
madarasi, a maroshévízi, az orotvai 
plébániatemplomot és a székelyud-
varhelyi ferences templomot. Továbbá 
a Gyimesbükkhöz tartozó bükki, Szé-
kelyhodos fi liájának, Ehednek, Ho-
moródkarácsonyfa leányegyházának, 
Homoródszentpálnak, a Marosjárához 
tartozó Magyarpéterlakának, a gyer-
gyószentmiklósi örmény szertartású 
plébánia által ellátott Gyergyódomo-
kosnak, valamint a Hidegségéghez tar-
tozó Jávárdi-hegynek a misézőhelyét.

Diakónusokat szentelnek pappá

A járványügyi veszélyhelyzet miatt az 
e napon szokásos gyulafehérvári pap-
szentelés nem a hagyományos keretek 
között zajlik. A Szent Mihály-székes-
egyházban délelőtt 10 órakor kezdődő 
papszentelési szentmisét Kovács Ger-
gely érsek a főegyházmegye nyugal-
mazott főpásztoraival, a központban 
szolgálatot teljesítő papsággal, vala-
mint a szentelendők plébánosaival 
együtt mutatja be. A liturgia a temp-
lom.ro oldalon és az erdélyi Mária 
Rádió hullámhosszán lesz követhető. 
A pappá szentelendő három diakónus 
közül Kalányos Ottó Csíkbánkfalván 
nevelkedett, Kelemen Zoltán-Arnold 
pedig Csíkcsicsóból származik.

Péter és Pál apostolfejedelmek főünnepe
Önkéntes szemétgyűjtést hirdetett 

Csíkszeredában a hétvégére a 
Care2Travel Egyesület, hogy megtisz-
títsák a Pacsirta sétány ANL-s tömb-
házainak környékét. A háromórás 
akcióhoz többen csatlakoztak. „A fut-
ballpálya méretű zöldövezet nagyon 
szemetes volt, még azután is kerültek 

oda különféle ruhaneműk, 
miután kint voltunk terep-
szemlén” – mondta Dudás 
Ilona Éva. Az Európai Szo-
lidaritási Testület magyar-
országi önkéntese két olasz 

származású fi atallal szerette 
volna szebbé varázsolni a környéket, 
amely akcióhoz végül még tizenegy 
személy csatlakozott. Mint kiemelte, 
leginkább háztartási hulladékkal 
volt tele a környék, de találtak egy 
mélyebb kupacot is, amelyet szerin-
tük már régebb óta használtak sze-

métlerakó helyként – azt egy óra alatt 
sem tudták teljesen kitakarítani. A 
szemétszedés során a lelkes csapat 
negyven zsáknyi szemetet gyűjtött 
össze, amit egy közeli szemétlerakó-
hoz vittek, onnan fogja majd az Eco-
Csík Kft . elszállítani. „Összességében 
jó munkát végeztünk, örülünk, hogy 
sikerült rendbe rakni a zöldövezetet” 
– mutatott rá a szombati eredményes-
ségre az önkéntes. (Korpos Attila)

Negyven zsák szemét gyűlt
• A római katolikus egyház Péter és Pál vértanúságának emléknapját, június 29-ét 
az apostolok főünnepeként üli. A hagyomány szerint mindkettőjüket ezen a napon 
végezték ki Rómában: Pétert saját kérésére fejjel lefelé feszítették keresztre, mert 
méltatlannak érezte, hogy úgy haljon meg, mint mestere; Pál, mint római polgár, 
„tisztes halálmódot” kaphatott: lefejezték. 

Főként háztartási hulladékot találtak

▸  FOTÓ: PINTI  ATTILA




