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Körkép
csík

Azt tartja az egyik, némi szocreál nosztalgiától 
csöpögő viccecske, hogy régen, ha okos voltál és törek-
vő, párttag lehettél; ezzel szemben, ha ma párttag 
vagy és törekvő, akár okos is lehetsz. Eltekintve a vic-
cecske nosztalgikus töltetétől, van némi igazság ben-
ne, főként a második felében: a politikai vetésforgó és 
a ’saját emberek’ zsíros állásokkal való jutalmazásá-
nak kényszere nagyon sok alkalmatlan embert jutta-
tott vezető pozícióba. Ki-ki tudna kapásból felsorolni 
pár nevet közvetlen környezetéből, közeli vagy távolabbi 
ismerősei köréből.

Bizonyos mértékben érthető és elfogadható, hogy a 
választók bizalmát elnyert személyek olyan embereket 
szeretnének tudni a politikai döntéseket megvalósító ap-
parátusban, akikben megbíznak, de érthetetlen és elfogad-
hatatlan, hogy a bizalom olykor a kompetencia rovására 
megy, a párt- és elvhűség háttérbe szorítja a felkészültséget, 
az alkalmasságot.

De még ez is hagyján ahhoz képest, hogy némelyik túl-
buzgó választott vagy megyei pártvezér pénzért kínálja a jól 
fizető állásokat. Vagy ha nem is olyan jól fizetettek ezek az 
igazgatói tisztségek, adott a lehetőség a jövedelem pótlására, 
illetve jók ezek az állások arra is, hogy dobbantónak használ-

ják egy későbbi politikai karrier kiépítésében. S akkor majd ők 
osztogathatják pénzért az állást.

Szeretném hinni, hogy nem általános ez a jelenség, s a 
sajtó által világgá kürtölt korrupciós botrányok csak a kirívó 
esetek, leleplezésükkel letörlik az állami tisztviselői szakma 
becsületén ejtett foltot.

Érdekes, hogy az utóbbi időkben a leghangosabb botrá-
nyok a vám háza táján robbantak ki. Románia uniós tagsága 
révén beszűkültek a lehetőségek, a nyugati és a déli határ már 
„nem ereszt” olyan jól, mint eddig, s a schengeni térséghez való 
csatlakozás „réme” a már így is megcsappant lehetőségeket 
semmisíti meg – vélhetik azok a vámosok, akik a csúszópénz 
elfogadására vetemedtek, s jó pénzért készek szemet hunyni 
nagy értékű vámcsalások felett. Ezeket ismerve nem csodál-

kozhatunk, hogy több ezer eurót is hajlandó volt fizetni 
egy volt vámparancsnok egy hat hónapos ideigleges ki-
nevezésért: azt jelenti, hogy a röpke fél év alatt busásan 
megtérült neki a befektetés. Most újból vámbotránytól 
hangos a román sajtó, újból pénzért osztott állásokról, 
csempészésről szólnak a hírek, és újból politikust vádol-
nak azzal, hogy nem idegen a történtektől. S egy csapás-
ra 27 személyt tartóztattak le Konstanca megyében. Ha 
emlékszünk még, nemrégiben is tucatszám tartóztattak 

le vámosokat és határőröket – de sorsukról nem sokat tudni. 
Azon sem csodálkoznék, ha mindannyian szabadlábon len-
nének, s az ellenük felhozott vádakat ejtették volna...

Tehát baj van a vezető tisztviselők kinevezése rendszerével: 
azáltal, hogy a párttagság felülírja a szakmai kompetenciát, 
az államigazgatás professzionalizmusa, hatékonysága kerül 
veszélybe, s a lakosságnak a különböző hivatalokba vetett 
bizalma tovább csökken. Ha a szakmaiság ismérve érvénye-
sülne, nem terjednének szocreál nosztalgiát sugárzó viccecskék 
sem, mert elveszítenék igazságtartalmukat.

Párttagság és kompetencia
                     NézőpoNt n Sarány István

Munkagépek veszik birtokukba 
rövidesen Csíkszeredát: egy sor 
városrendezési beruházásra kö-
tött szerződést a polgármesteri 
hivatal, melyek során lakónegye-
dek újulnak meg, több mint 20 
utcában cserélik a közvilágítási 
rendszer elemeit, vízvezetékeket 
fektetnek, garázsokat bontanak 
le, és kátyúznak, illetve aszfaltoz-
nak ott, ahol erre szükség van. 
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Ezen a héten már elkezdődnek 
az aszfaltozási munkálatok 
Csíkszeredában, amelyekre 

körülbelül 1 millió 600 ezer lejt 
költ idén a polgármesteri hivatal. 

Szőke Domokos alpolgármester azt 
mondta, 30-35 utcában tömik be 
az úttesten tátongó gödröket, és 20 
további utcában terítenek kisebb-
nagyobb felületeken új aszfaltot. 
Ezeket a munkálatokat a Viaduct 
és a Multiplan cégek végzik el.

Kezdődik a garázsbontás
A Piac és Jégpálya negyedben 

lakó garázstulajdonosok egy része 
már kézhez kapta, mások a na-
pokban megkapják a felszólítást, 
melynek értelmében június végéig 
le kell bontaniuk a pléhgarázsokat. 
A két lakónegyed felújítási munká-
lataira kiírt versenytárgyalást az a 
csíkszeredai cég nyerte, amely a Vár 
tér felújítását is végezte. Amint már 

több ízben is beszámoltunk róla, 
nemcsak a pléhgarázsok tűnnek el 
ezekből a lakónegyedekből, hanem 
új parkolók, sétányok, zöldöveze-
tek, kisebb sportpályák is épülnek, 
amelyekre a Piac utca esetében 2 
millió lejt, míg a Jégpálya negyed-
ben 3 millió lejt költ a polgármes-
teri hivatal. Ezen a héten már zaj-
lanak a munkálatok előkészületei, 
így június elejére megjelennek a 
munkagépek is az említett helyszí-
neken: várhatóan szeptember végé-
re, októberre már új arcát mutatja 
mindkét lakónegyed.

Ugyancsak a napokban kezdő-
dik a Kós Károly utcai sportcsar-
nok övezetének rendezése is, mely-
re 1 millió 200 ezer lejt költ a város. 

A gimnázium épülete mögött lévő 
sportcsarnok körül is parkolókat, 
bekötőutakat, zöldövezeteket ala-
kítanak ki, világítótesteket állítanak 
fel. Itt bonyodalmat okozhat annak 
a két támfalnak az építése, amelyet 
a csarnokot is építtető Országos Be-
ruházási Társaság fog finanszírozni 
és kiviteleztetni. Szőke azt mondja, 
emiatt számít a munkafolyamat el-
húzódására.

Új vízhálózat és közvilágítás
A nyár folyamán a Tavasz, a Ha-

lász, a Levendula és a Szabadság ut-
cában, illetve a Tudor Vladimirescu 
utca 43–69. szám közötti szaka-
szán új vízvezetékeket fektetnek 
le. A munkálatokra tegnap írta alá 
a mintegy 300 ezer lejes szerződést 
a polgármesteri hivatal és a kivite-
lező cég. Szőke Domokos szerint 
az említett utcák lakóit a későbbi-
ekben értesíteni fogják a munká-
latok kezdetéről, ugyanakkor arra 
is felkérik őket, hogy működjenek 
együtt a kivitelezővel – a munká-

sok ugyanis minden házba be kell 
majd menjenek, hogy megoldják 
az ingatlanban az új vezetékre való 
csatlakozást.

Somlyó és Csobotfalva sem 
marad ki a munkálatok helyszínei-
nek sorából. Ezen a városrészen a 
közvilágítás újul meg, a régi lám-
patesteket modern, nagy fényerőt 
biztosító és a jelenlegieknél kisebb 
energiafogyasztású világítótestek-
kel működő lámpákra cserélik. 

AszfAltozás, lAKónegyed-felÚjítás, vízvezetéKcsere

Rajtvonalon álló munkálatok Csíkszeredában

Garázssor a Jégpálya negyedben. Tulajdonosaik hamarosan kézhez kapják a bontásukra való felszólítást fotó: csíki zsolt

hirdETés

 
Ezen a héten már zajla-
nak a munkálatok elő-
készületei, így június 
elejére megjelennek a 
munkagépek is az em-
lített helyszíneken: vár-
hatóan szeptember vé-
gére, októberre már új 
arcát mutatja mindkét 
lakónegyed.


