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„védőbástya” alapköve

Új művelődési 
otthon épül

kisebb ünnepi pillanat kere-
tében tegnap helyére került 
küküllőkeményfalván az épülő 
kultúrház alapköve, mintegy je-
lezve: ez nem álom, itt tényleg a 
magyar kultúra egy újabb védő-
bástyája épül. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Falun a kultúrház a közösségi 
rendezvények fő helyszíne, 
ahol pedig nincs ilyen épü-

let, ott többnyire az élet is csen-
desebb, eseménytelenebb. Ezen 
a helyzeten igyekszik javítani 
Fenyéd vezetősége: kultúrház épí-
tésébe kezdtek a községhez tar-
tozó Küküllőkeményfalván. Az 
általános iskola udvarán az épület 
alapja már készen áll, tegnap pedig 
Borboly Csaba, a megyei tanács 
elnöke, Sófalvi László alelnök, 
Antal István parlamenti képviselő 
és Bokor Botond polgármester, 
valamint a helyi önkormányzat 
tagjai letették az új intézmény 
alapkövét, a helyi pap pedig meg-
áldotta az épülő létesítményt. 
„Hosszú évtizedes álmából ébred-
het fel a falu. Az alapkőletétel azt 
jelenti: nem álom, valóság, épül a 
kultúrház” –  hangsúlyozta Bokor 
Botond, majd azzal folytatta, egy 
nagy helyi hiányosságot pótoltak, 
hisz a faluban nincs ahol közössé-
gi rendezvényeket szervezni. „A 
kulturális eseményeknek, lako-
dalmaknak, szüreti báloknak he-
lyet adó épület helyi védőbástyája 
lehet a magyar kultúrának. Nem-
csak értékmentő és értékteremtő 
lépésről van szó, hanem bízom 
benne, hogy ha állni fog a ház, a 
lakosok magyarságunkba vetett 
hite is megerősödik” – emelte ki 
beszédében a polgármester, aki 
arra is kitért, hogy az 1,4 millió 
lejes projekt jelen fázisáig a me-
gyei tanács segítségével és helyi 
erőforrások bevetésével jutottak 
el. „Pénz kérdése, hogy mikor lesz 
meg, mikor avathatjuk. Reméljük, 
jövő nyárig elkészül” – mondta 
Bokor, aki kormánypénzekben 
reménykedik, illetve – mint kö-
zölte – a továbbiakban is számít a 
megyei tanács támogatására.

a csíkszeredai törvényszék a 
457/96/2011-es számú iratcso-
mó áttanulmányozása, illetve a 
felek meghallgatása után helyt 
adott szász Jenő keresetének: 
felfüggesztette az udvarhelyi 
önkormányzat január 27-én ho-
zott, az alpolgármester levál-
tására vonatkozó határozatát. 
Noha a hivatalos indoklás még 
nem publikus, a határozat ér-
vénytelenítésének oka a kéthar-
mados többség hiánya lehetett. 
bunta levente polgármester 
máris kijelentette: fellebbezni 
fognak a marosvásárhelyi táb-
labíróságon. „ez elvi kérdés” – 
mondja bunta.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A kilenctagú RMDSZ-frakció 
mellett a Zöld Párt tanácso-
sa, Jakab Attila is Szász Jenő 

leváltása mellett szavazott az ominó-
zus, január végi tanácsülésen, így a 
korábbi városvezető alpolgármesteri 
tisztségétől is meg kellett váljon. 

„Nem dolgozott eleget”
Az ülésen az előterjesztő Bunta 

Levente polgármester elmondta, 
régóta figyelik az alpolgármester 
tevékenységét, aki munkaidejé-
nek tíz százalékát sem dolgozta le, 
ennek ellenére felvette a fizetését, 
amely a huszonöt százalékos meg-
szorításig havi 4088 lej volt. „Más 
a csökkentett fizetésért dolgozik 
annyit egy nap, mint Szász Jenő 
egész hónapban. Elvártuk volna 
tőle, hogy a köz érdekében leg-
alább napi nyolc órát dolgozzon. 
A város polgármestereként, fő hi-
telutalványozóként kötelességem-
nek éreztem megtenni ezt a lé-
pést” – hangoztatta akkor Bunta, 
azt sem rejtve véka alá,  hogy más 
alpolgármesterrel jobban tudna 
együtt dolgozni. A polgármeste-
ri hivatal kimutatásából kiderült, 
hogy Szász Jenő októberben 11., 
novemberben 16., decemberben 
pedig 12 órát töltött alpolgár-
mesteri irodájában, a „rekord” pe-
dig május öt órával.

Az MPP-sek úgy látják, nem 
kell valaki egész nap az irodában 
üljön ahhoz, hogy jól végezze a 
munkáját. Szerintük sehol nem 

írja, hogy mennyit kell egy alpol-
gármester a hivatalban töltsön, és 
kíváncsiak arra is, hogyan néz ki 
a jelenléti napló a polgármester 
esetében. A tanácsülésen – Jakab 
Attila zöld párti tanácsos kérdé-
sére válaszolva – Szász Jenő kije-
lentette, igen, igaz, hogy vállalta, 
naponta nyolc órát dolgozik a 
város érdekében, ennek írásos 
nyoma is van. 

„kevés volt a hatáskör”
A polgáriak azt is fájlalták, 

hogy Szász kevés hatáskört kapott 
felettesétől, mire Bunta kifejtette, 
az alpolgármester felel teljes egé-
szében a szociális feladatokért és a 
polgárvédelemért.

Szász Jenő korábban úgy nyi-
latkozott, maradéktalanul elvé-
gezte munkáját, kiszállásaira pedig 
soha nem kért pénzt a hivataltól. 

„Tizenkét évig tudtam irányítani 
polgármesterként a várost, senki 
nem gondolhatja komolyan, hogy 
nem birkóztam meg azzal a kevés 
feladattal, amit a városvezető rám 
bízott. Több feladatot kértem, de 
nem kaptam.” Az alpolgármester 
azt mondta, sok időt töltött tere-
pen, az emberek között, felkereste 
a város összes szociális intézmé-
nyét, csakhogy „ezt a hivatalban 
felszerelt kamerák nem rögzíthet-
ték”. Szász furcsának találta, hogy 
a polgármester munkaidejének 
alig hatvan százalékát tölti a hiva-
talban, de ha távol van, akkor is a 
várost képviseli. „Ez érvényes lehet 
rám nézve is, hiszen olyan helyeken 
képviseltem Székelyudvarhelyt, 
ahová a polgármestert meg sem 
hívták” – mondta Szász. 

Nem a minőséget, 
a mennyiséget vizsgálták
Jakab Attila zöld párti tanácsos 

lapunknak ismételten leszögezte: 
nem az alpolgármester munkájá-
nak minőségét, hanem mennyisé-
gét vizsgálták. „Szász Jenő aláírta, 
hogy napi nyolc órát dolgozott, 
ezért fizetést vett fel. Ezt nem to-
lerálhatjuk, függetlenül attól, hogy 
ki az alpolgármester, ezt az arrogan-
ciát még Szász Jenő sem engedheti 
meg magának” – jelentette ki a ta-
nácsos.

hírfolyam

> Nyit a borvízmúzeum. A polgármesteri 
hivatal által szervezett szejkefürdői majális idején 
fotókiállítással nyitja idén először kapuit a Bor-
víz- és Fürdőmúzeum. A május elsején nyíló fo-
tókiállítás címe Írók fürdőruhában. Zepeczaner 
Zsolt gondnok arról tájékoztatott, hogy az 
épület melletti borvízforrást jelzett dátum után 
már lehet használni, a nyár folyamán pedig egy 
időszakos geológiai kiállítás is nyílik a múzeum 
földszinti, belső termében. A 2008-ban felava-
tott, a Haáz Rezső Múzeumhoz tartozó létesít-

mény általában április végétől késő őszig várja a 
látogatókat. Tavaly több száz látogató volt, a fél 
év alatt nemcsak hazai és magyarországi, hanem 
észtországi, holland és izraeli turisták is megfor-
dultak. A Szejkefürdőn újdonság továbbá, hogy 
megnyílt a kádas fürdő is.

> Tojásíró kaláka. Az udvarhelyi Móra Fe-
renc Általános Iskola tanárai és diákjai egyaránt 
bekapcsolódnak a ma 10 órakor kezdődő tojás-
író kalákába. Az Udvarhelyszéki Népművészeti 
Egyesület munkatársai évente megszervezik ezt 
a foglalkozást, mely során nebulók és felnőttek 

egyaránt elsajátíthatják a hagyományos tojásírás 
és -festés fortélyait. 

> Retro: átalakítás miatt zárva. Saját indít-
tatásból zárta be az általa működtetett szórako-
zóhelyet – vallja a székelyudvarhelyi Retro Pub 
vezetője. A lokál működését – a rendőrség javas-
latára, a közelben lakók panaszára – jelenleg a 
polgármesteri hivatal ellenőrzi. Április elsején a 
pub előtt két fiatalt hasba szúrtak, de mindkettő 
túlélte a támadást. Jelenleg a szórakozóhely ka-
pujára egy „Átalakítás miatt zárva” feliratú tábla 
van kifüggesztve.

Bunta Levente és Szász Jenő, visszaállhat a „csapat”. Első fokon a bíróság törvénytelennek ítélte meg Szász menesztését fotó: balázs attila

Ha jogerősen nyer, akkor sem biztos, 
hogy újra alpolgármester lesz szász Jenő

„Hajlok arra, hogy bírósági úton keressem az igazam” – értesült első-
ként, egy héttel a döntés után, Szász Jenőtől a Hargita Népe. Szász úgy 
ítélte, leváltása törvénytelenül történt meg. „A 393-as, vagyis a helyi 
választottak törvénye egyértelműen kimondja: az alpolgármester le-
váltásához kétharmados többségre van szükség, az én esetemben pedig 
csupán a tisztségben lévő városatyák fele plusz egy aránya voksolt elle-
nem” – érvelt Szász. 

A polgármesteri hivatal jegyzője, illetve a leváltást szorgalmazó 
tanácsosok szerint a 393-as törvény, amire Szász Jenő hivatkozik, az 
alpolgármester lecserélésére vonatkozik, a 215-ös helyi közigazgatási 
törvény, melynek betűje értelmében menesztették az alpolgármestert, 
gyakorlatilag szankciót fogalmaz meg, leváltja a választott tisztségvise-
lőt, ezért nem értenek egyet a törvényszék döntésével és megfellebbezik 
azt. Erre tegnap Bunta Levente polgármester is ráerősített, mondván, 
elvi kérdésről van szó.

Arra a kérdésre, hogy marad-e tisztségében, ha végérvényes, vissza-
vonhatatlan ítélettel neki adnak igazat, Szász Jenő lapunknak kifejtette: 
„Nyugtával dicsérem a napot. Az egy új helyzet lesz, amit társaimmal 
együtt közösen kielemzünk majd. Egyszer jussunk odáig.”


