
gyergyó

4. oldal |  2011. szeptember 21., szerdahargitanépe

hírfolyam

> Szemtől szemben tanácsosok és 
sajtósok. Most már legyen elég! címmel 
hívott össze sajtótájékoztatót és adott ki 
közleményt Gyergyószentmiklós döntés-
hozó testületének tizenhárom tagja. Dr. 
Simon Katalin-Emese tanácsos asszony el-
mondta, a sajtó talán a legnagyobb eszköz 
a közösségformálásban, illetve közösség-
rombolásban, és ez utóbbi szerep lejárató 
kampány formájában rendszeresen tetten 
érhető Gyergyószentmiklóson. A Kelet 

Infó Média Gruphoz tartozó Új Kelet heti-
lapot emelte ki „félretájékoztató cikkei” mi-
att, elítélve, hogy a másik fél megkérdezése 
nélkül közöl véleményt. „Az olvasókban 
kialakul egy sztereotípia, a városvezetőket 
a tolvajokkal fogják azonosítani” – mondta 
az MPP-s frakcióvezető, Kastal László pe-
dig kérésként fogalmazta meg, hogy a sajtó 
írjon az eredményekről is, járuljon hozzá a 
közösségépítéshez. Arra a kérdésre, miért 
nem reagálnak sérelmeikre a bántó cikket 
közlő lap hasábjain, a tanácsosok elmond-
ták, soha nem kérdezik meg őket, vélemé-

nyüknek nem szánt teret a lap, pereskedésre 
pedig nem kívánnak időt pocsékolni. Mon-
dandójuk nem csupán egy sajtóorgánum 
képviselőihez szólt, Nagy Zoltán így fogal-
mazta meg elvárását: a tényeket írják le. „Ne 
értse félre senki, nem minket kell fényezni, 
a városban pozitív hangulatot kell terem-
teni” – mondta a frakcióvezető asszony, 
leszögezve, gyanítja, hogy ezzel a beszélge-
téssel nem lesz vége a lejárató kampánynak, 
ám a továbbiakban nem kívánnak reagálni 
sértésekre, van egyéb dolguk is városvezető-
ként. (Balázs Katalin)
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Út helyett utat kérnek a Virág negyediek
gyergyószentmiklós Virág ne
gyedi két tömbháza lakóinak 
szószólója kereste meg lapun
kat, elpanaszolva: nem elég, 
hogy a fűtésrendszer cseréje 
után csak hellyelközzel kavi
csozták le a 43–44es tömbhá
zak előtti teret, kihagyták azt az 
aszfaltozásból, ráadásul a ka
vicshomok eltömte az esővíz
lefolyót, így kisebb tavacskák 
képződnek minden esőzés után, 
ahol több napon át pang a víz. 

B. K.

Csíki Tibor lakó elmondta, 
írásban kérte a helyzet meg-
oldását a polgármestertől 

és a fűtésszolgáltatótól; ez idáig az 
önkormányzattól kapott választ, 
amelyben ígérik, kérését próbálják 
orvosolni. 

– Ez nem kérés, hanem felszó-
lítás, hogy tegyenek eleget köteles-
ségüknek. Azt ígérték, a felásott 
közterületeket eredeti állapotára 
állítja vissza a cég. Több helyen 
aszfaltoztak, a mi tömbházunk 
eleje kimaradt, ráadásul a vízlefo-
lyást is meggátolták – közölte a 
vállalkozó. 

Az esővízcsatornák eltömí-
tődésével kapcsolatban Csibi 
Márti, a hivatal sajtóreferense 
elmondta: a városban öt helyen 
tisztítottak ki esővízkanálisokat, 

ez a rész valóban kimaradt. Visz-
szatérnek ide célgépekkel, bár ez 
csak időleges problémamegoldás. 
Készül a város teljes esővíz-elve-
zető rendszerének a terve, annak 
kivitelezése oldja majd meg a ha-
sonló gondokat. 

Tervbe vették a tér aszfaltozá-
sát is: – Jelen pillanatban az elvég-
zett aszfaltozásokat vesszük szám-
ba, a megmaradt pénzt pedig átcso-
portosítjuk, ahol a legszükségesebb, 
oda még aszfalt fog kerülni a lehe-
tőségek függvényében – közölte  
a szóvivő, aki ugyanakkor felkérte a 
lakosságot, ha hasonló észrevételeik 
vannak, azt írásban közöljék a pol-
gármesteri hivatallal. Tizennégy órával eső után. Pocsolyasorozat a Virág negyedben Fotó: Csíki tibor

nemrégiben kihallgatásra hívta az 
országos Korrupcióellenes Igaz
gatóság a gyergyószentmiklósi 
tanácsosokat. Értesüléseink 
szerint az állítólag több órán át 
tartó kihallgatásra csupán azok 
a tanácsosok nem kaptak meghí
vást, akik a korábban lemondott 
tanácsosok helyére kerültek be, 
illetve az a két rmDsZes taná
csos, aki nem szavazta meg a 
távhőrendszer külföldi befektető 
általi rehabilitációját és működ
tetését célzó határozatot. Az érin
tett tanácsosok nem óhajtottak 
nyilatkozni a folyamatban lévő 
ügyről.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Mint arról lapunkban több-
ször is beszámoltunk, 
Gyergyószentmiklóson 

éveken át megoldatlan probléma 
volt a fűtéshálózat rehabilitáció-
ja. A gond orvoslására az évek 
során – kezdve a Svájci-program 
néven futó projekttől, egészen 
a kormánytámogatással történő 
távhőrendszer-fejújításig – számos 
változat került a négyévente rend-
re változó összetételű önkormány-
zati testület elé. 

nagy port kavart határozat
Végül a 2008-as helyhatósági vá-

lasztáson mandátumot nyert, Ma-
gyar Polgári Párt (MPP)-többségű 
tanács a 2009. augusztus 13-i rend-
kívüli ülésén elfogadta Mezei János 
polgármester javaslatát: külföldi 
befektető, nevezetesen a magyaror-
szági RFV Nyrt. által hozott tőke 
bevonásával újítják fel a fűtésháló-
zatot. Egyetértettek azzal is, hogy 
módosítsák a GO Rt. – a helyi köz-
üzemek –, illetve a Thermoenergy 
Kft. között akkoriban még mindig 

érvényben lévő szerződést, ugyanis 
időközben a magyarországi RFV. 
Nyrt. felvásárolta a Thermoenergy 
többségi részvényeit. Az ügylet le-
bonyolításával a tanács – mind az 
MPP-, mind az RMDSZ-frakció 
– Mezei János polgármestert bíz-
ta meg. E miatt a határozat miatt 
zárta ki soraiból az RMDSZ Gáll 
Árpád, Kastal László, Len Emil, 
Suciu Gábor és Tinka Kálmán 
tanácsosokat. Illetve – egyebek 
mellett – ez a tanácsi határozat 
késztette lemondásra Gáll József, 

Antal-Bacsó Sándor és Lázár Zol-
tán MPP-s tanácsosokat. 

A számvevőszék is
vizsgálódott
Lapunk hasábjain beszámoltunk 

arról a számvevőszéki vizsgálatról is, 
amely a fűtésrendszer rehabilitációját 
és a távhőszolgáltatás külföldi cégre 
történő átruházását elemezte, illetve 
arról is, hogy az ellenőrző hatóság az 
ügy további vizsgálatát a Korrupció-
ellenes Igazgatósághoz utalta. A még 
akkoriban kihallgatott Rippel Eliza, 
a közüzemek jogtanácsosa lapunk 
kérdésére ezt nyilatkozta: „A tanács 
által 2009-től hozott fűtés-felújítási 
határozatokról kérdeztek. Vélemé-
nyem az, hogy törvényességük nulla, 
ami a tavalyi és idén májusig hozott 
ezzel kapcsolatos döntéseket illeti.”

Nagy Attila, a GO Rt. mű-
szaki igazgatója pedig kifejtette: 
„Nem mint vádló, és nem is mint 
vádlott idéztek be, leginkább mint 
a folyamatok, események ismerő-
jét hívtak, hogy információkkal 
szolgáljak. A két kihallgatás idő-
tartama közel tíz órára tehető, a 
kivizsgálókat is az érdekli, hogy 
a fűtésfelújítás kapcsán történt 
gyergyószentmiklósi folyamatok 
mennyire törvényesek. Hangsú-

lyoznám: nem általam letett vá-
dakról van szó.”

Titkolózásba burkolózó
tanácsosok
„Valóban behívattak bennünket 

a Korrupció-ellenes Igazgatóság-
hoz, azonban, hogy ott mi folyt, 
miről kérdeztek, mire válaszoltunk, 
mire voltak kíváncsiak, nem szá-
molhatunk be, mert befolyásolná 
a kivizsgálás menetét” – jelentette 
ki Simon Katalin-Emese tanácsos 
a Hargita Népe kérdésére, kifejtve, 
hogy erre egyébként ígéretet is tet-
tek a vizsgáló hatóságnál.

Annyit viszont elárult, hogy „a 
fűtésüggyel kapcsolatos három jó 
nagy dosszié a kivizsgálás anyaga”, 
és hozzáfűzte: „várjuk ki a végét”.

Mezei János polgármester kiegé-
szítésképpen elmondta: „Alaptalan 
feljelentés, ami a dossziék tartalmát 
illeti, ugyanis nem történt semmifé-
le illegalitás, és az ügyben hamaro-
san döntés fog születni. A kivizsgá-
ló szervek megkapták a válaszokat 
az alaptalan vádaskodásokra.”

Szőcs László tanácsos – mint 
mondta – az Új Kelet hetilap 
egyik januári számából értesült 
arról, hogy a feljelentő a közüze-
mek szakszervezete.
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Górcső alatt a távhőrendszer rehabilitációjának ügye?

A Korrupció-ellenes Igazgatóság kihallgatta a gyergyószentmiklósi tanácsosokat


