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Egyelőre nem iratkozhatnak az 
Ökoturizmus és fenntartha-
tó fejlesztés mesterképzésre 

a hallgatók a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Gyergyószentmiklósi 
Kihelyezett Tagozatán – tájékoz-
tatott dr. Dombay István igazgató. 
Ennek oka, hogy a Csiky-kertben 
működő intézményt is újraminő-
sítik, éppúgy, mint az ország összes 
egyetemét. A folyamat várhatóan a 
hónap végéig lezárul, a mesterképzés-
re való iratkozást pedig szeptember-
ben szervezik meg. Éppen ezért még 
a helyek számát sem lehet egészen 

biztosan tudni. Júliusban viszont 
már jelentkezni lehet a hároméves 
alapképzésre. Az idegenforgalom–
földrajz szak magyar tagozatán 19 
ingyenes, 81 tandíjas, a román tago-
zaton 10 ingyenes és 74 tandíjas hely 
van. Július 11–20. között várják a 
jelentkezőket, hétfőtől szombatig 
9–13 óra között. A felvételi díj 30 
lej, a beiratkozási díj pedig 70 lej. Az 
iratkozással kapcsolatos tudnivalók, 
nyomtatványokat az érdeklődők az 
intézmény titkárságán találják meg 
vagy az egyetem internetes honlap-
ján. Fontos tudnivaló, hogy a felvé-
teli jegyet a négyéves középiskolai 
átlag, valamint az érettségiátlag teszi 
ki, 50-50 százalékban. Aki ingyenes 
helyre nem jut be, a tavalyhoz képest 
változatlan tandíjat kell fizetnie, a 
2500 lejt ettől a tanévtől havonta is 
törleszthetik a hallgatók. 
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Kezdődik a felvételi

gyergyó

hírfolyam

> Falunapok Remetén. Szabadság és 
felelősség mottóval szervezik meg idén a 
Gyergyóremetei Falunapokat. A program 
változatos, minden korosztálynak kínál ki-
kapcsolódási lehetőséget. Szombaton a már 
hagyományos horgászversennyel kezdődik a 
tizenkettedik alkalommal megszervezett fa-
lunapok Remetén. A nap folyamán szeminá-
riumra kerül sor, melyen előadók több témá-
ban értekeznek majd, de gyermekprogram és 
sportrendezvények is lesznek egész délelőtt. 

Az ebédet a férfiak szolgáltatják. Délután 
tutajverseny és csergekiállítás is lesz, majd 
helyi tánccsoportok mutatkoznak be. Va-
sárnap ünnepi program várja a remeteieket, 
szentmise, felvonulás és dísztanácsülés lesz. 
Ezen a napon az asszonyok főztjéből kóstol-
hatnak az ünneplők. A kulturális rendezvé-
nyek is fontos szerepet kapnak, Árpád-kori 
lovasíjász- és 1848-as huszárbemutató lesz, 
azt követően pedig néptáncegyüttesek fellé-
pései szórakoztatják a közönséget. Este sza-
badtéri táncház, közös vacsora és mulatság 
zárja a rendezvénysorozatot. 

> Új alpolgármester Csala Zsolt helyére. 
Alpolgármestert választott a gyergyóalfalvi ta-
nácstestület tegnapi ülésén, mivel Csala Zsolt 
tragikus halálát követően betöltetlen maradt 
a tisztség. A tanácsosok Portik József mellett 
voksoltak. Már egy korábbi tanácsülésen is 
napirendre került az új alpolgármester meg-
választása, azonban akkor egyik jelölt sem 
kapott elegendő szavazatot. Az alpolgármes-
ter-választásról hétfői lapszámunkban rész-
letesebben is beszámolunk. A borzonti falu-
gondnokság ügyében is tárgyaltak a képvise-
lők. Az alfalvi tanácsosok elhatározták, hogy 

költségvetés-módosítás során pénzt áldozná-
nak a borzonti falugondnokságra. A döntés 
alapján vennének mikrobuszt, és 21 ezer lejt 
különítenének el a falugondnok egyéves bé-
rére. Azon is elgondolkodnak, hogy a későb-
biekben a község tartsa fenn a gondnokságot, 
és nem a Caritasszal együttműködve történne 
a feladat ellátása. Borzonton egyébként már 
2004 óta működik a falugondnoki szolgálat, 
melyre nagy szükség van. György Szabolcs 
falugondnok besegít az embereknek ügyinté-
zésben, betegeket szállít, időseket segít, akár 
be is vásárol nekik. 

Körkép

„Még megfigyelőként sem akarok 
jelen lenni a további szolgáltatások 
kiszervezésénél, lemondok taná-
csosi tisztségemről, kilépek a Ma-
gyar Polgári Pártból” – jelentette ki 
lázár zoltán, Gyergyószentmiklós 
korábbi alpolgármestere.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Pártja helyi elnökével és gyergyói 
frakcióvezetőjével közölte írás-
ban Lázár Zoltán: nem kíván 

a továbbiakban tanácsosként tevé-
kenykedni, ugyanakkor kilép a polgá-
ri pártból is. Döntését hétfőn teszi a 
jegyző asztalára, hogy a következő ta-
nácsülésen sor kerülhessen lemondá-
sa elfogadására, illetve helyére a listán 
következő Benedek Árpád lépjen. 

– A sok félretájékoztatás, tör-
vénytelenség és megalázás, amiben 
részem volt, késztetett erre a döntésre. 
Leváltottak alpolgármesteri tisztsé-
gemből, most pedig azt érzem, olyan 
„egyhangú” lett a tanács, hogy még a 
kétharmados döntéseket sem tudom 

befolyásolni, így nincs értelme ma-
radnom – nyilatkozta Lázár Zoltán.

„Ez a csapat azért van, hogy a 
vagyont kiszórják, én viszont úgy 
jöttem, hogy pénzt szerezzek a város-
nak” – mondja Lázár, aki leginkább 
a hőszolgáltatás magánkézbe adásával 
nem értett egyet, de azt is nehezmé-
nyezi, hogy számára rejtélyes okok mi-
att nem láttak hozzá a csatornahálózat 
korszerűsítéséhez. Úgy látja, azért hív-
ták haza korábbi lakhelyéről, Magyar-
országról és kérték fel, legyen alpolgár-
mester, mert tudták, sok szavazót hoz 
ő a pártnak. Nem cáfolta azt sem, hogy 
alapja lenne a hírnek, miszerint az ő al-
polgármesterré választásával élettársát, 
a hivatal akkori főkönyvelőjét próbál-
ta a városvezetés saját oldalára állítani: 
„Ezen nem gondolkodtam el, de nem 
tartom kizártnak egyáltalán.” 

A városvezetés és Lázár közti jó 
kapcsolat nagyon rövid ideig tartott, 
állítása szerint már 2008 decemberé-
ben szóba jött lemondatása, akadá-
lyozták munkájában, felrótták neki, 
hogy szavazáskor nem követi a frak-

cióban megegyezetteket, annak elle-
nére, hogy aláírásával beleegyezett az 
egységes szavazásba. 2009 májusában 
mentették fel alpolgármesteri tiszt-
ségéből, az előző évi gyenge teljesít-
ménye miatt, amit „másfél oldalnyi 
hazugsággal alá is támasztottak”.

Ettől a dátumtól tanácsosként te-
vékenykedett, ám immár 10 hónapja 
nem vett részt frakcióüléseken, s tör-
tént olyan, amikor meghívót sem ka-
pott a testületi ülésre.

„Nem stílusom a feladás, de úgy 
döntöttem, lemondok, s ha mást nem 
tehetek, legalább felhívom a figyelmet: 
nem jó úton haladunk” – közölte Lá-
zár. Hogy vállal-e valamilyen tisztséget 
a következő mandátumban? Állítása 
szerint nem tartja kizártnak, de jól 
megnézi majd, kikkel szövetkezik.

A lemondás kapcsán feltett kér-
désünkre Mezei János polgármester 
írásban küldte válaszát: „Úgy vélem, 
a tanácsos úrnak ez saját döntése. 
Meglátásom szerint azért cselekedett 
így, mert bár minden alkalommal jó 
szándék és jó indulat vezérelte, tuda-
tosította önmagában, hogy az ezzel a 
feladatkörrel járó munkairam, folya-
matos pörgés meghaladja a képessé-
geit, illetve nehezen tud lépést tartani 
a város fejlődését biztosító ütemter-
vekkel. Véleményem szerint dicsére-
tes, hogy belátta ezt a helyzetet és úgy 
döntött, helyet ad valaki másnak, aki 
képes felvenni a ritmust a feladatok 
megoldását képező munkairammal.”

„Örvendek ennek a döntésének” 
– jelentette ki Vadász-Szatmári Ist-
ván MPP-elnök, s mint mondta, azt 
furcsállja mindössze, hogy nem ült 
le velük közölni szándékát. „Örven-
dek, mert úgy tűnik, nem is tartozott 
közénk. Bizalommal teli viszonyként 
indult, de az elvei és akarata nem 
egyezett a városvezetésével, rombo-
ló munkát folytatott, így a kialakult 
konfliktusok egyre inkább elmélyül-
tek. Mindenkinek jobb ez így, külön 
utakon megyünk tovább.” 

Magyari Levente RMDSZ-es 
tanácsos szerint várható volt a lemon-
dás, hisz Lázár véleménye gyakran 
eltért frakcióbeli társaitól, amire iro-
nikus hozzáállás volt a válasz. „Elég 
későn lépett. Azon csodálkozom, 
hogy eddig bírta” – mondta Antal-
Bacsó Sándor, aki tavaly márciusban 
lépett ki a gyergyószentmiklósi taná-
csosi testületből. 

már nEm Is Tanácsos, nEm Is PárTTaG 

Lázár lemondott, az MPP örvend

Lázár Zoltán volt alpolgármester: „Nem jó úton haladunk” fotó: balázs katalin Írásban juttatták el véleményüket 
lapunkhoz a gyergyószentmiklósi 
közüzem alkalmazottjai, reagálva 

a Fekélyes a közüzem címet viselő írás-
ban megfogalmazott polgármesteri ki-
jelentésekre. Az említett újságcikkben 
Mezei János polgármester szólt azon 
szándékról, hogy a hulladékgazdálko-
dást a jövőben elvennék a közüzemtől, 
és egy másik, 100 százalékban önkor-
mányzati tulajdonú cégre bíznák. 

A közüzem munkaközössége ál-
tal aláírt levélben az áll: „A felvázolt 
huszárvágással  két legyet ütünk egy 
csapásra: bicskával kikanyarítjuk az 
elfekélyesedett  agonizáló testből a 
jövedelmet hozó részt és egy önkor-
mányzati haszoncentrikus(?) hulla-
dékgazdálkodó céget hozunk létre, 
mivel: minden szolgáltatásunkkal 
kapcsolatosan a profitorientáltság a 
legfontosabb, ezt pedig a közüzem 
nem tudja teljesíteni.” 

Kérdésként fogalmazódik meg az 
alkalmazottakban, milyen beruházá-
sokkal segítette az önkormányzat a 
közüzemek fejlődését, tételesen kérve 
ezek felsorolását. Hangot adnak ag-
godalmuknak is: „A polgármesterrel 

ellentétben mi úgy gondoljuk, hogy a 
közüzemi szolgáltatásokat illetően egy 
önkormányzati szolgáltató cég számá-
ra nem a profitorientáltság kellene le-
gyen a legfontosabb szempont, hanem 
a lakosok megelégedettsége. A profit-
orientáltság elsősorban a magáncégek 
sajátossága. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel a polgármester elszólta magát 
a szolgáltatás jövőjét illetően, vagyis 
privatizálni szeretné azt. A profitot 
az illető magáncég számára pedig az 
árak jelentős növelésével biztosítaná, 
ahogyan ez a távfűtés privatizációja 
esetében is történt.”

A vízszolgáltatás vesztesége vajon 
hogy függ össze azzal az állítással, hogy 
a szemét ellepi a lakónegyedeket? – te-
szik fel a kérdést az aláírók, rávilágít-
va, a kukák körüli rendetlenséget a 
guberálók és kóbor kutyák idézik elő, 
mindkettő megoldása városrendésze-
ti feladat. „Végezetül: nem vitatjuk el 
az önkormányzati testülettől, hogy 
tulajdonosi minőségében gyakorolja 
törvényes jogait. Kinevezhet, átszer-
vezhet, leválthat, és nem utolsósorban 
beruházhat. E nélkül nincs fejlődés!” 
– áll a levélben. 

Szemétkérdés a 
közüzemesek szemszögéből


