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Igazságszolgáltatást kér Bíró EmEsE

Hogyan vált munkanélkülivé a főkönyvelő?

hírfolyam

> Kunsági nyugdíjas polgármesterek 
Gyergyóban. Bács-Kiskun megyei nyug-
díjas polgármesterek érkeztek Gyergyó-
szentmiklósra. A kiskunmajsai leköszönt 
városvezető, Kiss Károly által kalauzolt cso-
port Mezei János gyergyószentmiklósi pol-
gármester idegenvezetése mellett tekinthette 
meg a város nevezetességeit, valamint szerez-
hetett ismereteket a gazdasági és közigazga-
tási kérdések tekintetében – tájékoztatott a 
hivatal sajtóreferense. „Már hat éve annak, 

hogy évente ellátogatunk egy híres-neves 
hazai vagy határon túli településre, megis-

merve ezáltal tágabb hazánkat. Jelenleg kö-
zel 35-en jöttünk el Gyergyószentmiklósra, 

az én kérésemre, hiszen ez a település a szí-
vem csücske, és úgy gondoltam, ezt a kun-
sági volt polgármestereknek is látniuk kell” 
– fogalmazott Kiss Károly. A leköszönt 
polgármesterek több kérdésben is tapaszta-
latokat cseréltek az ismerkedésre szánt idő 
alatt, valamint gyárlátogatáson vettek részt 
az egyik nyílászárókat gyártó cégnél, majd a 
Gyilkos-tóhoz látogattak. A kunsági nyug-
díjas polgármesterek ugyanakkor háromszáz 
könyvet is hoztak ajándékba a háromkúti 
iskolának, melyet tegnap délután adtak át 
Imre Anna tanítónőnek. 

Körkép

Tavaly május elsejétől megszűnt 
Gyer gyószentmiklós önkormányza
tánál a főkönyvelői állás. Bíró Eme
se állítja, törvénytelenül távolították 
el, és a háttérben az áll, hogy nem 
nézte el a közpénz, illetve a közva
gyon sajátos kezelését.

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)

– Mikorra tehető az ellentétek kez-
dete, amely a munkahelyéről való eltá-
volításához vezetett, és amely miatt egy 
persorozat indult útjára?

– Már 2008-ban határozottan 
fel kellett lépnem a  törvények be-
tartatása érdekében. Így az Udvar-
helyről érkezett dézsmabehajtók 
esetében, amikor az általuk „szol-
gáltatott” tanácsadás igazolását 
kértem, igencsak felháborodtak, 
és annak érdekében, hogy szabad 
utat kapjanak a pénz elköltéséhez, 
szükségessé vált az eltávolításom. 
2009 márciusában a polgármester 
megfenyegetett, hogy amennyiben 
nem írom alá a dézsma további fi-
zetését előíró szerződést, ami való-
jában semmi konkrét munkát, szol-
gáltatást nem fedett, én is rosszul 
járok, kirúgják élettársamat, Lázár 
Zoltánt, az akkori alpolgármestert. 
Ez később más motivációval meg is 
történt.

Folytatódtak a súrlódások, már 
márciusban kaptam egy írásos dorgá-
lást is, a fegyelmi úton való eltávolítás 
első kísérleteként. Ennek semmissé 
nyilváníttatása érdekében szeptem-
ber folyamán bírósági eljárást indítot-
tam. Akkor jelentette ki Mezei János, 
hogy ki leszek rúgva. Ha addig Mezei 
János türtőztette is magát, látva, hogy 
az újonnan tanult pszicho-kicsinálá-
si módszerek nem hatnak, felszólí-
tott, adjam be a felmondásomat, és 
ettől kezdve mindenben erőszakos, 
agresszív, bosszúálló magatartást ta-
núsított velem szemben. Nem adta 
meg a nekem járó 25 százalékos fize-
téstöbbletet, ami miatt perbe száll-
tam. Mindkét ügyet megnyertem, a 
polgármesteri rendeletet semmissé 
nyilvánította a bíróság, megítélte a 
nekem járó 3400 lej visszamenőleges 
fizetéskülönbséget, és ezen döntések 
elleni ésszerűtlen fellebbezések után 
a Táblabíróság helybenhagyta a már 
meghozott bírósági döntésekét. 

– 2009 decemberében újabb össze-
tűzésre került sor…

– Abban az időben városunk 
első embere a médiaguruk segítsé-
gével tartott  közvéleményt formáló, 
propagandisztikus, félrevezető tévés 
szeánszokon több alkalommal súlyos 
vádakkal illetett. Nyilvános felkéré-
sem állításai igazolására vagy azok 
visszavonására olyan dührohamot 
váltott ki a polgármesterben, hogy 
személyesen ürítette ki az irodámat, 
feltörte az íróasztalomat, ellehetet-
lenítve a munkámat. A következő 
esemény a karácsonyi ajándékjegye-
im eltulajdonítása volt. Egyszóval 
egy folyamatos, provokatív zaklatást 
folytatott, ami 2010 februárjában 
csúcsosodott, amikor berohant az 
irodámba és összetűzésre került sor. 
Márciusban a tanács döntést hozott 
munkaköröm megszüntetéséről, ami 
május elsejétől lépett érvénybe.

– Az összetűzésről akkoriban nem 
kívántak részleteket közölni a felek. Mi 
történt valójában?

– A személyzetis kolléganőmtől, 
K. K.-tól elkértem a köztisztviselők 
hivatalához felküldött, megszava-
zásra váró hivatali tisztségjegyzéket, 
melyről ma már tudjuk, hogy az ál-
lásom megszüntetését tartalmazta. 
Meg volt tiltva számára, hogy nekem 
ezt kiadja. Fizetésnap lévén, egyéb ak-
tákat is kértem, és kiderült, olyan sze-
mély is szerepel a fizetési listán, akivel 
a bedolgozói szerződés megkötéséről 
nem tudtam. Ezt külön kifizetési lis-
tára tetettem, hogy az egész személy-
zet fizetését ne kelljen visszautasíta-
nom. Folytattam munkámat, amikor 

megjelent irodámban a polgármester, 
olyan hangnemben kérve számon, 
hogy az irodámban tartózkodó alpol-
gármester kiment, és a könyvelőségen 
dolgozó munkatársak becsukták a 
két iroda közötti ajtót. Kérdései: Mit 
keresel más irodákban? Miért adsz 
utasításokat más alkalmazottaknak? 
Stresszeled a kollégákat? Te is csak 
egy egyszerű alkalmazott vagy!

Nem értettem, mi a problémája, 
mai napig nem tudom, valójában mit 
akart, mivel ott nem egy párbeszéd 
zajlott, hanem egy vádaskodásokkal, 
választ nem igénylő kérdésekkel tűz-
delt monológ. Egy idő után, látva, 
hogy nem reagálok és folytatom az 
aláírásokat, miközben hadonászott a 
kezében lévő ajándékjegyekkel, a ver-
bális mellett fizikai agressziónak tett 
ki. Engem úgy tanítottak gyerekko-
romban, hogy védjem meg magam. 
Az ő arcát az én gyűrűm karcolta el 
dulakodás közben, és ami még tör-
tént, azt három fogam bánja, de hát 
negyven év után illik, hogy az ember 
fogat cseréljen.

– Kivizsgálást indított ez ügyben 
ön is, a polgármester úr is…

– Ez egy igazi kabaré, a kivizsgá-
lási mód és a kivizsgálás eredménye 
egyaránt. Anélkül, hogy a kivizsgá-
lással megbízott rendőrrel szembe-
néztem volna, vagy az ügyésznővel 
e tárgyban beszélgetést folytattam 
volna, kiderült: a polgármester úr 
nem bűnös. A kivizsgálás vélemé-
nyezése azt tartalmazza, hogy a 
felsorolt események nem képeznek 
hatalommal való visszaélést, az 
ajándékjegyeimet például a pol-
gármester büszkeségből, dölyfből 

tulajdonította el. A polgármester 
által kért kivizsgálás még folyamat-
ban van. A helyi ügyészség azonos 
tárgyú, két különböző ügy egyi-
kében felment, a másikban pedig 
1000 lejes adminisztratív büntetést 
ró ki számomra, de az erre vonatko-
zó írásos indoklást én nem kaptam 
kézhez. Várom az eredményt, míg 
tart a kivizsgálás, nem kívánok több 
részletről szólni, a módról viszont 
annyit mondhatok: nevetséges.

– A főkönyvelői munkakör meg-
szüntetése miatt is eljárást indított 
Bíró Emese…

– Márciusban futótűzként ter-
jedt el a hivatalban: a bírósági döntés 
értelmében vissza kell helyezzenek 
munkakörömbe, kártérítés gyanánt 
ki kell fizessék a béremet eltávolítá-
somtól a visszahelyezésemig. A hír 
hatásának tompítása céljából a jogi 
végzettségű szakszervezeti elnök 
ismertette a további eljárási lehető-
ségeket, „megnyugtatva” az alkalma-
zottakat, hogy ez nem jelenti a volt 
főkönyvelő visszatérését. A polgár-
mester pedig megerősítette a kijelen-
tést, mondván, ha ő valamit elkezd, 
azt be is fejezi. Ennek szellemében 
járt el, a döntés ellen felebbezett a 
polgármester és a tanács is. Könnyen 
megtehették, hogy makacsul kitart-
sanak „tévedésük” mellett, mivel 
nem a saját számlájukra döntöttek 
a per elhúzódásáról; a város költség-
vetését fogja terhelni így már kétévi 
bérem. Beigazolódott számomra, el-
távolításom oka az volt, hogy szabad 
utat nyerjenek ügyleteik lebonyolí-
tásához.

Balázs Katalin

A fűtéskorszerűsítés akadálymentesítése csak egyik oka volt a főkönyvelő eltávolításának Fotó: lázár hajnal 

sEgítség  
a hétköznapokBan

Önkéntesek 
tábora Ditróban

Százhúsz személy tevékenyke
dik egy hétig Gyergyóditróban. 
Idő seknek, hátrányos helyzetű
eknek segítenek, közterületeket 
tesznek rendbe és részt vesznek 
a közösség hétköznapi életében.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Önkéntesként a közösségért 
címen hirdette meg a Gyu-
lafehérvári Caritas Önkén-

tes-programjának nyári táborát immár 
nyolcadik alkalommal. Több kéz töb-
bet húz – ez a jelmondata az idei ren-
dezvénynek, célja pedig arra késztetni 
minél több embert, hogy igyekezze-
nek segítőkészen viszonyulni ember-
társaikhoz. A helyszín kiválasztására 
pályázatot hirdettek meg, az egész 
egyházmegye területéről jelentkeztek 
települések, azonban Ditró került ki 
nyertesként. A tábor megnyitóját hét-
főn tartották.

Az Erdély számos településéről 
érkező 120 önkéntes számos progra-
mon vesz részt ezekben a napokban. 
Foglalkozhatnak hátrányos helyzetű 
gyerekekkel, sérültekkel, sérültek csa-
ládtagjaival vagy idősekkel is, részt 
vehetnek közösségépítő rendezvények 
szervezésében, de a fizikai munkából 
is kivehetik a részüket. Bekapcsolód-
hatnak háztáji munkákba, mezőgaz-
dasági tevékenységekbe, közterek 
szépítésébe, patakmeder-takarításba, 
források tisztításába, kertelésbe, fes-
tésbe. Minden napra öt óra munka 
van tervezve, azt követően délután 
kerül sor a foglalkozásokra, az estéket 
pedig szórakozással, pihenéssel töltik a 
résztvevők. Puskás Elemér polgármes-
ter elmondta, büszke arra, hogy Ditró 
adhat otthont a tábornak, egy hét alatt 
az önkéntes kezek sokat tudnak tenni.

A táborozók mellett helybéliek is 
bekapcsolódnak a különböző mun-
kákba és foglalkozásokba, eddig már 
több diák jelezte részvételi szándékát. 
Az önkéntesek lelkesen vetették ma-
gukat a munkába, mint elmondták, 
azért jöttek Ditróba, hogy megta-
pasztalják a másokon való segítés 
örömét, az önkéntes munka szépsé-
geit, valamint a tábor hangulatát. A 
munka mellett nagy hangsúlyt kap 
az ismerkedés is, a nagyvárosokból és 
kis településekről érkezettek között 
új barátságok születhetnek. 


