
Írásban mondott le tisztségéről 
Kovács Lehel tegnap délben. 
Farkaslaka MPP-s alpolgármes-
tere júniusban lépett ki a párt-
ból, „mert nem látta benne az 
erőt, amivel a közösséget előre 
lehetett volna mozdítani”. Azóta 
nézetkülönbségei miatt függet-
lenként többször is összetűzésbe 
került Albert Mátyás polgármes-
terrel. Az MPP-s településvezető 
korábban lemondásra szólította 
Kovácsot, aki lapunknak nyilat-
kozva elárulta: jövőben polgár-
mesterként kíván a községért 
dolgozni.
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A 2008-as helyhatósági vá-
lasztásokkor polgári szí-
nekben mandátumot nyert 

Kovács Lehelt Farkaslaka kilenc 
MPP-s és 4 RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselője egyhangú-
an választotta alpolgármesterré. 
Kovács a polgármesteri tisztséget 
is megcélozta, ám a kampányban 
visszalépett Albert Mátyás javára. 
„Csapatmunkát képzeltem el, s ez 
egy ideig működött is, csakhogy 
hamar rájöttem, a polgármester 
egyeduralomra törekszik. Ezzel 
nem tudtam egyetérteni, hiszen 
vallom, a jó döntést több vélemény 
alapján hozzák meg, a teljhatalom 
nem vezet jóra, főleg egy kilenc 
falut tömörítő községben nem” – 
mesélte a Hargita Népének Kovács. 
Azt mondja, teljes mértékben elfo-
gadta, hogy a polgármester a főnök, 
hiszen „ez így is van rendjén”, vi-
szont véleménye szerint egy akkora 
községben, mint Farkaslaka, mely 
több mint négyezer lelket számlál, 
az alpolgármesterre is roppant fon-
tos feladat hárul. „A kampányban 
éppen Albert Mátyás javára léptem 
vissza, sőt támogattam is. Szerettem 
volna, ha sok mindent megoldunk 
közösen, de a polgármester nem 
csapatban képzelte el az együtt-
működést.” Kovács hangsúlyozza: 
három éven keresztül keményen 
dolgoztak, több kisebb, önerőből 
létrehozott megvalósításon van-
nak túl, például a főutca leaszfal-
tozásán, ám szerinte ez elsősorban 
az előző polgármestertől hátra-
hagyott „teli kasszának” volt kö-

szönhető, hiszen a község egyetlen 
uniós pályázaton sem járt sikerrel. 
„Ami pénz jött, az is a megyei ta-
nácson keresztül jött...”

Szakadás az MPP-től
„A polgári pártban nem láttam 

azt az erőt, amivel a községet előre 
lehetett volna mozdítani, fel lehe-
tett volna rázni. Látva elveimet, a 
polgármester lemondásra szólított 
fel: üres lapot hozott, hogy írjam 
meg azonnal a felmondásomat” – 
ecseteli Kovács. Az alpolgármester 
nem mondott le, sőt júniusban ki-
lépett az MPP-ből, amivel táptalajt 
adott Albertnek: a polgármester 
a törvényre hivatkozva, miszerint 
ha valaki kilép a pártból, amely-
nek színeiben mandátumot nyert, 
akkor elveszíti tisztségét is – erről 
azonban az önkormányzat hivatott 
dönteni. A településvezető eddig 
kétszer terjesztette elő az alpolgár-
mester leváltásáról szóló tanácsi 
határozatot, első ízben rögtön jú-
niusban, ám az egyszer sem ment 
át az önkormányzaton: előbb he-
ten voksoltak maradására és öten 
távozására, júliusban pedig hat-hat 
volt az arány, vagyis nem volt meg 
a szükséges fele plusz egy szavazat, 
így Kovács továbbra is tisztségében 
maradt. Egészen tegnapig...

Elege lett a patthelyzetből
Kovács Lehel szerint a polgár-

mester folyamatosan csökkentet-
te a hatáskörét, „tulajdonképpen 
csak papíron voltam alpolgármes-
ter”. Kovács nem szid, nem vádol 
senkit, sőt sajnálja, hogy így ala-
kultak a dolgok, de tegnap délben 
elege lett a patthelyzetből: mind 
alpolgármesteri, mind pedig taná-
csosi tisztségéről lemondott, s ezt 
írásban közölte is felettesével. Ko-
vács Leheltől viszont megtudtuk: 
nem szeretne kimaradni a közélet-
ből, ezért jövőben megpályázza 
Farkaslaka polgármesteri székét. 
„Úgy érzem, meg tudnék birkózni 
a feladattal. Három év alatt kellő 
közigazgatási tapasztalatot szerez-
tem, s azt se felejtsük el, négy éven 
át egy erős cég menedzsere voltam” 
– sorolja az érveket. Kovács azt 
mondja, polgármesterként valódi 
fejlesztéseket tudna eszközölni a 
községben. „Csapatmunkára szá-

mítok, hiszen a fejlődéshez min-
den jóakaratú ember segítségére, 
véleményére szükség van.”

Arra a kérdésre, miért most 
szánta el magát erre a lépére, Kovács 
Lehel azt mondja, azért, legyen jó 
idejében nyilvánvaló a szándéka, s 
persze azért is, hogy „legyen időm 
felkészülni a feladatra...”

„Más dolgunk van”
„Ugyanúgy végezzük tovább a 

dolgunkat” – válaszolta a hogyan 
továbbot firtató kérdésünkre Albert 
Mátyás. Farkaslaka polgármestere 
szerint valójában nem egy, hanem 
a kényszerleépítések miatt tizenhá-
rom emberrel kevesebb dolgozik az 
általa vezetett hivatalban, „úgyhogy 
egy ide vagy oda...” A polgármester 
azt mondja, „most más dolguk van”, 
szervezik a szenes napokat: „várjuk a 
vendégeket s a jó időt”.
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> Elhunyt a villanyoszlopnak ütközött 
sofőr. Tegnap reggel a marosvásárhelyi kór-
ház intenzív osztályán elhunyt az a fiatalem-
ber, aki vasárnap este súlyos balesetet szen-
vedett a székelyudvarhelyi Bethlen utcában. 
L. Z. mindössze 34 éves volt. Halálával idén 
tízre emelkedett Udvarhelyszéken az autó-
balesetekben elhunytak száma. 

> Elkészült a kadicsfalvi járda. Tegnap 
délben vette át Bunta Levente polgármester 

azt a fél kilométer hosszú, 160 ezer lejbe kerülő 
járdaszakaszt, amely a bethlenfalvi Küküllő-
hídtól a Rét utcáig tart. „Eddig nem volt járda 
ezen a szakaszon, ezért úgy éreztük, ezt meg 
kell tennünk a kadicsfalviakért, bekapcsolva ez-
által a városi vérkeringésbe őket” – nyilatkozta 
a városvezető. Hozzátette, a járda egy nagyobb 
projekt része, amely tehermentesíteni kívánja a 
Bethlenfalvi utat, „ugyanis Kadicsfalván egy-
fajta terelőutat szeretnének létrehozni, ahol 
könnyebben tudnak a városba jutni az itteni-
ek”. Az idei tervek között szerepel ugyanis a 
MOL töltőállomás és a Rét utca közötti  be-

kötőút elkészítése. A járdaszakaszra a városi 
költségvetésből különítettek el pénzt.

> Tömbházfelújítás. Tegnap átadták 
Szé kelyudvarhelyen azt a három felújított 
tömbházat, amelyet a lakók a polgármesteri 
hivatal támogatásával újítottak fel a Regio-
nális Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
által meghirdetett program keretében. A 
tömbházak új hőszigetelést kaptak, kicse-
rélték a nyílászárókat, valamint az épületek 
tetőzetét. A felújítási költség összértéke több 
mint 450 ezer lejbe került.

> Barlangfesztivál Homoródalmáson. 
Minifoci-bajnokság, kabaré és utcabál szere-
pel a mától vasárnapig tartó homoródalmási 
barlangfesztivál mai kínálatában. Holnap 
felavatják a sportpályát, bemutatják Mihály 
János Gyalogosan a két Homoród mentén. 
Útirajz 2009–2010 című könyvét, este pedig 
szüreti bált rendeznek. Vasárnap Karácsony-
gátnál, a falutól hat kilométerre kulturális 
műsorral, vetélkedőkkel, lovasbemutatóval 
folytatódik a rendezvény, és lehetőség lesz az 
Orbán Balázs nevét viselő barlang megláto-
gatására is.
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Polgármesterként folytatná a lemondott alpolgármester

hirdetés

Kovács Lehel azért mondott le most, hogy legyen ideje felkészülni a választásokra fotó: Jakab ÁrpÁd


