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Körkép
csík

A hétvégén tartott SZKT-n az RMDSZ egyértelműsítette, 
hogy elutasítja az államelnök regionalizációra vonatkozó javas-
latát. A döntés várható volt, hiszen az említett javaslat egyér-
telműen egy államelnöki blöff volt, semmilyen valós alap nélkül. 
Amolyan jó román szokás szerint Băsescu mondott egy hülyesé-
get, aztán igyekezett komoly arcot vágni hozzá. Az államfő ja-
vaslata vereséget szenvedett, még a saját pártja sem támogatta 
egyértelműen. Ha tovább erőlteti, akkor kiderülhet, csak azért 
dobta be ezt a lehetetlen javaslatot a „tengerész”, hogy leszámol-
jon régi barátjával, Boc-kal, bosszúból azért, mert nem mondott 
le a miniszterelnökségről, amikor ő felszólította.

Az elnök regionalizációs javaslatának tartalmáról beszélni 
nem érdemes, hiszen valójában tartalma sem volt, nem volt 
egy papírfecnire sem leírva, Băsescu csak hasból mondta, és ál-
modott hozzá számokat (százmillió eurót, nyolc megyét, majd 
tíz megyét). Annak ellenére tette ezt, hogy egy, az elnöki hiva-
tal által felállított bizottság tett egy épkézláb javaslatot, amit az 
államelnök megrendelt, de ezek szerint nem volt elég látványos 
egy államfői produkció megalapozására. A regionalizációs vita 
közben aztán egyéb dolga is akadt, éppen rendhagyó történelem-
órát tartott hülyeségből a Păunescu testvérek (Băsescu kedvenc 
sajtómoguljai) tévéjén, és igyekezett a saját szintjére süllyeszteni 
Mihály királyt (sikertelenül).

Ami az RMDSZ-t illeti, arra szólították fel a regionalizációs 
javaslat kezdeményezőjét, hogy vonja vissza aberráns tervezetét. 

Ezzel valójában szolgálatot tettek Traian Băsescunak, mert ez 
akkor került volna nehéz helyzetbe, ha az RMDSZ igent mond. 
Hiszen akkor derült volna ki, hogy más projektjeihez hasonlóan 
ez is tartalom nélküli, és valójában halvány fogalma sincs, hogy 
mit kellene csinálni. Ugyanakkor a szövetség egyelőre nem döntött 
arról, hogy kilép a kormányból, annak ellenére, hogy a kisebbségi 
törvény nem lesz elfogadva ebben a parlamenti ülésszakban. Ez 
a döntés sem okozott meglepetést két okból sem. Egyrészt a dolog 
nincs veszve, és ősszel még el lehet érni, hogy a kormány felelősség-
vállalással vigye át a törvényt. Másrészt, és ez az indok szorosan 
összefügg az elsővel: a jelenlegi ellenzéket hatalomra segíteni azt 
jelenti, hogy a kisebbségi törvényt elfelejthetjük. Az RMDSZ-
nek valójában jelenleg nincs alternatívája: legtöbbet a PD-L 
oldalán érhet el. Ha most kilép a kormányból, akkor nagyon sok, 

a Székelyföldön elkezdett beruházás sorsa válik bizonytalanná. 
A turisztikai minisztérium által finanszírozott munkálatokhoz 
valószínű, hogy egyből elfogyna a pénz, a Mikó-vár felújítása is 
félbemaradna a kormánypénzek nélkül, és még lehetne sorolni a 
hasonló projekteket (plusz a rengeteg kisebbet). 

A szövetség logikus döntést hozott, nem egyezett bele, hogy 
a magyar vidékeket feloldják a többségi megyékhez való csato-
lással. Ugyanakkor menti a menthetőt, és igyekszik kihasználni 
pozícióit úgy, hogy abból a magyar többség által lakott régiókban 
elindított nagyon fontos beruházásokhoz továbbra is meg tudja 
szerezni a forrásokat.

Ebben a két hétben még egyszer kiderült, hogy ki képvi-
seli igazán és felelősségteljesen az erdélyi magyarság érdekeit. 
Az RMDSZ politikusai megvívták a mediatikus csatát is a 
hazug román érvek ellen, tartalmi javaslatuk is volt egy igazi 
regionalizációra és decentralizációra (és nem is most kellett kita-
lálják). Ezzel szemben EMNT-vonalon csendben ültek valami-
ért, és nem kívántak beszállni a vitába. Talán valaki elfelejtette 
elküldeni Budapestről a szöveget, amit nyilatkozni kellett volna? 
(Ha az önfenntartáshoz szükséges pénzt felejtik el postázni, ak-
kor vajon mi lesz?) 

SZKT: a Székelyföld 
oszthatatlan

  NézőpoNt n Isán István Csongor

Napirend előtti felszólalásában 
tárta Csíkszereda Városi Tanácsa 
elé a Szakszervezetek Művelő-
dési Háza gondjait Szondy Zoltán 
tanácsos, aki szerint meg kell 
vizsgálni, milyen következmé-
nyekkel jár, ha az intézmény ajta-
jára lakatot tesznek. Antal Attila 
alpolgármester szerint kérdés, 
hogy lehet-e és kell-e közpénzből 
fedezni egy önállóan gazdálkodó 
intézmény anyagi hiányát.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

A számláinak zárolása nyo-
mán működésképtelenné 
vált Szakszervezetek Mű-

velődési Háza igen sok rendezvény-
nek ad otthont, emiatt tart fontos-
nak Szondy Zoltán csíkszeredai 
önkormányzati tanácsos egy alapos 
vizsgálatot azért, hogy kiderüljön: 
mi lesz, ha a művelődési házra la-
kat kerül, mi lesz az épülettel, és 
hogyan pótolja a város a kiesést. 
Ugyanakkor kérte, vizsgálják meg 
azt is, van-e a városnak lehetősége 
hozzájárulni az intézmény fűtés-
számláinak kifizetéséhez.

„Nagy kérdés, hogy lehet-e és 
kell-e egy önállóan gazdálkodó intéz-
mény anyagi hiányát közpénzből fe-
dezni” – mondta a tanácsosnak adott 
válaszában Antal Attila alpolgármes-
ter. Azt mondta, a Szakszervezetek 

Művelődési Házának igazgatója felé 
már a városháza is és a megyei tanács 
is jelezte, felülethiánnyal küzdenek, 
és ha az épület tulajdonosa, a szak-
szervezeti tömörülés úgy dönt, nem 
tudja tovább fenntartani a művelő-
dési házat, a város érdekelt lenne akár 
koncesszióba, ügykezelésbe venni azt. 
Az alpolgármester szerint a legkénye-
sebb problémát a könyvtár ott műkö-
dő részlegei jelentik, ugyanis világos, 
hogy ha az épületben télen nem lesz 
fűtés, ott könyvtárat működtetni 
nem lehet. 

Hol lesz az ügyeleti központ?
Szintén interpelláció témája 

volt a Csíkszeredában létrehozan-

dó családorvosi ügyeleti központ-
nak szánt székhely is, amelyet a 
jogszabály értelmében az önkor-
mányzatnak kell biztosítania. Sza-
bó Soós Klára tanácsos javasolta, 
hogy ez a székhely legyen a területi 
RMDSZ székházául szolgáló épü-
let földszintjén, ahol hajdan óvoda 
működött, ez a helyiség ugyanis 
évek óta kihasználatlan, és megfe-
lelne ügyeleti központnak. E téma 
kapcsán Antal Attila alpolgármes-
ter annak a véleményének adott 
hangot, miszerint a megyei tanács 
tulajdonába került egészségügyi 
intézmények ingatlanjaiban kelle-
ne helyet találni ennek a központ-
nak – a javasolt RMDSZ-székház 
visszaigénylési folyamat alatt áll, a 
Csíkszeredai Közbirtokosság kér-
te vissza –, és azt mondta, hogy 

a mentőszolgálat Kossuth utcai 
székhelyének földszintjén látná 
ezt megvalósíthatónak. 

Elfogadták Szécseny 
rendezési tervét
A napirendi pontok között a ta-

nácsosok jóváhagyták a tavalyi évre 
szóló zárszámadást, bizottságot 
hoztak létre, amely elbírálja a teme-
tőbővítésre szánt területről szóló 
megvásárlási ajánlatokat. Éveken 
át tartó huzavonának és vitának 
lett vége azzal, hogy elkészült és a 
testület elfogadta Szécseny körzeti 
városrendezési tervét, és döntöttek 
arról is, hogy együttműködnek a 
Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
megszervezésében, a rendezvényre 
pedig meghívják Csíkszereda test-
vérvárosainak küldöttségeit is. 

hirdetés

 A megyei könyvtár olvasóterme. Ha nem lesz pénz a téli fűtésre, működtetni sem lehet az intézményt fotó: mihály lászló

TANáCSoSok ElőTT A SZAkSZErVEZETEk MűVElődéSi HáZáNAk ügyE

A város szívesen átvenné az épületet


