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Újabb botrányos önkormányzati ülés

Tanácsülés Internacionáléval

hírfolyam

> Autóbusz indul Vásárhelyre. Az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ud var
hely széki szervezete részt vesz a maros
vásárhelyi Székely vértanúk emlékműnél 
rendezett megemlékezésen, és autóbuszt 
indít Marosvásárhelyre, hogy a szé kely
udvarhelyi polgárok nemzetünk közös 
ügyei melletti kiállásukkal, jogaink vé
delme érdekében támogatásukról biz
tosíthassák a vásárhelyi, az erdélyi ma
gyarságot. Ismert, hogy Marosvásárhely 

magyar szervezetei összefogtak, hogy 
megakadályozzák a román hatalom 
újabb magyarellenes lépését. Az októ
ber 6i megemlékezés egyben tiltakozás 
az ellen, hogy az egykor magyar nyelvű 
egyetemen, a Marosvásárhelyi Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) 
megszűnjön a magyar nyelven való ta
nulás lehetősége. A megmozdulásra 
október 6án 14 órakor indul autóbusz 
a Márton Áron térről, jelentkezni a Vár 
utca 4. szám alatt, vagy a 0266–210575
ös telefonszámon lehet.

> Restaurátorokat képeznek. A szé
kelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum és 
Haáz Rezső Alapítvány szervezésében 
mától szombatig tizenkettedik alka
lommal kerül megrendezésre az Erdélyi 
Magyar Restaurátorok Továbbképző 
Konferenciája. Az éves rendszerességgel 
megtartott szakmai fórum az egyedüli 
magyar nyelvű hasonló rendezvény Er
délyben. 

Idén a restaurátori etika és a restau
rátorok felsőfokú képzése témakörök
ben hangzanak el előadások. A romániai 

szakági restaurátorképzéssel kapcsolatos 
kérdések egy fórum keretében kerülnek 
megvitatásra, amelyen részt vesznek a 
jászvásári, nagyszebeni, kolozsvári, te
mesvári, bukaresti, budapesti, bécsi okta
tási intézmények képviselői. 

A konferencia keretében egy kiál
lításmegnyitóra is sor kerül, amely a Szé
kelyudvarhelyen rendezett restaurátori 
tanfolyamok munkáit ismerteti. Az elő
adások helyszínéül a Modern Üzleti Tu
dományok Főiskolája szolgál, és bárki szá
mára ingyenesen látogathatók.

Pénteken rendkívüli, szombaton 
pedig soros havi tanácsülést 
tartottak székelyudvarhelyen. 
jakab attila zöld párti tanácsos 
a sarkalatos kérdésekben nem-
mel vagy egyáltalán nem sza-
vazott, így a két ülés – néhány 
urbanisztikai és két szociális 
tematikájú döntést leszámítva 
– sikertelenségbe fulladt. a pol-
gáriak az internacionálét hall-
gatva, felállva fogadták az ülés-
terembe lépő polgármestert.

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Pénteken délben rendkívüli 
ülésen egy napirendi pont
ban, a 2011es költségvetés 

kiigazításáról kellett döntenie a 
helyi önkormányzati testületnek. 
„1,3 millió lejt kaptunk Bukarest
ből a távfűtési rendszer moder
nizálására, 50 ezer lej érkezett a 
Benedek Elek iskola felújítására, 
intézmények, a Művelődési Ház, 
a Zsibongó pályáztak, összegeiket 
kellene befoglalni a költségvetés
be, illetve megelőlegezett munká
latok miatt cégeknek több száz
ezer lejjel tartozunk, ezeket is ki 
kellene fizetni” – magyarázta az 
ügy rendkívüliségét, sürgősségét 
Bunta Levente.

A polgármestert a polgáriak – 
a régi mozgalmi időkre emlékez
tetve, és bevallásuk szerint Bunta 
KISZes múltja előtt tisztelegve – 
az Internacionálét hallgatva, feláll
va fogadták. Másnap is visszatért 
ez a hangulat: mosolyogva kom
munistáztak, KISZtitkároztak, 
hergelték a polgármestert. A zöld 
párti Jakab Attila a polgármester 
felvezetőjére úgy reagált: „Úgy ér
zem, nem veszik komolyan a kö
zösséget, hisz a megyei tanács által 
megígért, a régi szeméttelep bezá
rására fordítandó 100 ezer eurót 
nem látom a módosító javaslatok 
között. Várom a megígért támo
gatást, és akkor majd tárgyalok a 
témáról” – dobta be Jakab. Bunta 
úgy válaszolt: „Az AVE nem tett 
eleget vállalásainak, rajtuk múlott 
minden, hiszen nem készítették el 
a terveket. A megyei tanács fenn
tartja korábbi álláspontját, ha a 
tervek elkészülnek, meg is tudjuk 
a munkát hirdetni.” Ám Jakab 

Attila mégsem szavazott, az ülés 
sikertelenül zárult. A városvezető 
szerint „2500 családot hagynak 
fűtés, cégeket pénz nélkül”. 

A soros havi ülésen tíz napi
rendi pontnak futottak neki a 
tanácsosok. Elsőként a 2011es 
év első féléve költségvetésének a 
végrehajtási számait kellett elfo
gadniuk. „35 millió lej jött be, és 
34et költöttünk, a költségvetés 
egyensúlyban van, vagyis annyit 
költöttünk, amennyit jóváhagy
tak, és arra, amire az összegeket 
irányozták” – vezette fel a témát 
a polgármester, a szavazásnál vi
szont a polgáriak és a zöld párti 
tanácsos tartózkodott. 

A pénteki és szombati nap leg
sikeresebb pillanataként mindenki 
rábólintott a telek és épületadó 50 
százalékos csökkentésére azon sze
mélyek esetében, akiknek havi jö
vedelme kevesebb a minimálbérnél, 
vagy akik teljes mértékben szociális 
segélyre szorulnak. „Vannak lako
sok, akik ezt kérik”, „Évek óta a szo
ciális segélyt ugyanazon személyek 
igénylik, sokan talán nem is tudnak 
róla”, „Hirdetni, népszerűsíteni kel
lene” – fogalmazták meg javaslat
ként a voks után a tanácsosok. 

Következő lépésként a polgár
mesteri hivatal szakapparátusához 
tartozó beosztottak státusának 
módosításáról kellett döntsenek. 
„Amikor ide kerültem, elég nagy 
volt azok aránya, akik nem ren
delkeztek felsőfokú végzettséggel. 
Ez időközben változott, ezért úgy 
kellene őket alkalmazni, mint ok
levelesek, és nem szerződéssel, ha
nem közhivatalnokként” – közöl
te a polgármester. Molnár Miklós 
polgári tanácsos mindenkit em
lékeztetett, hogy még folyik az 
alapper a tavalyi 68as számú, az 
alkalmazottszám csökkentésére 
vonatkozó határozatuk ügyében. 
Kiderült, rosszul terjesztették elő 
a tervezetet, hisz az idén május
ban elfogadott szervezeti struktú
rára kellett volna abban hivatkoz
niuk, és nem a tavalyi 68asra, így 
a polgármester visszavonta előter
jesztését. 

jakab: „nélkülem 
egy ügyet sem 
tudtok megoldani”
Négy urbanisztikai tematiká

jú napirendi pont következett: a 
Szombatfalvi utcában egy telket 
belterületté nyilvánítottak, az Át

járó utcában öt ház építéséhez el
fogadták a zonális és részletes vá
rosrendezési tervet, majd az épülő 
csereháti szociális lakásoknál  egy 
telekcserét rendeztek. A város tu
lajdonába vették a Rét és a Nicolae 
Bălcescu utcát összekötő szakaszt, 
így épülhet a Kadicsfalvát a tere
lőúttal összekötő út. 

Hét megüresedett csereháti 
ifjúsági lakást is ki kellett utal
janak. A polgáriak ragaszkodtak 
ahhoz, hogy az eredeti listán jó 
helyen szereplő Bálint Katalin – 
aki két éve kétszobást szeretett 
volna, ám garzont kapott, és azt 
visszamondta – ezúttal kapjon 
egy kétszobás lakást. Egyenként 
szavaztak a nevekről, hatot el
fogadtak, egy lakást pedig nem 
osztottak ki. 

Utolsó lépésként, mivel „nincs 
hitelesített közgazdász oklevele”, 
Szász Jenő kórházi adminisztratív 
tanácsi tagságának a visszavonása 
szerepelt. Hosszasan vitatkoztak, 
végül Jakab Attila megunta, „nél
külem egy ügyet sem tudtok meg
oldani” – mondta, majd elhagyta 
az ülést, és a matematika győzött: 
a kilenc szövetségi és kilenc polgá
ri nem sokra jutott.

Az Internacionálé alatt „tisztelgő” polgári párti önkormányzati képviselők. Komolyan vett munka fotó: Máthé lászló ferenc

Nem fért
a káposzta

Harminchat csapat mérte össze 
szakácstudományát hétvégén 
azon a nemzetközi gasztronómiai 
fesztiválon, amelyet 17. alkalom-
mal szerveztek meg Parajdon. az 
idei töltöttkáposzta-fesztivál egy 
turisztikai konferenciának is he-
lyet adott, ahol a székelyföldi tu-
rizmus jövőjéről is beszélgettek.

Berkeczi Zsolt
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A háromtucatnyi versenyző 
csapat kuktái előtt ren
geteg érdeklődő kíván

csiskodott, a kiszolgálóknál pedig 
hosszas sorok kigyóztak. Reisz Pé
ter szervező szerint a 17. fesztivál 
mintegy húszezres látogatottság
nak örvendett, ami egyértelműen 
azt mutatja, hogy kinőtte a köz
ponti parkot. Az idei fesztivál leg
finomabb töltött káposztáját a Dé
vai Szent Ferenc Alapítvány Szent 
Borbála Napközi Otthonának csa
pata készítette el. A fődíj mellett 
további hat díjért küzdöttek  a be
nevezett csapatok, melyek között 
a legnagyobb töltött káposztáért 
jutó elismerést a budapesti Mosó
nők csapata vihette haza 26 centi
méteres káposztakülönlegességü
kért. A legkisebb tölteléket, amely 
2 milliméteresre sikeredett, a 
magyarországi Gyulai BV FC  csa
pat készítette. A méretek mellett 
ugyanakkor a szervezők sok más 
szempont szerint is díjazták a 
csapatokat, mely közül a Legvál
tozatosabb Felhozatal kategóriá
ban az Erdélyi Konyha magazin 
munkatársai győztek. A legszebb 
tálalásért a gyergyószentmiklósi 
Székelyföldi Töltöttkáposzta nevű 
csapat nyerte a különdíjat, vala
mint nyereménnyel jutalmazták 
a legeredetibb tölteléket is, ame
lyet az Udvarhelyi Híradó csapat 
készített el. A megmérettetés leg
fiatalabb résztvevője a Szegvári 
Ökörkör csapatából került ki, aki 
kilenc hónaposan biztatta a csapat 
idősebb tagjait.

A fesztivál egyik újdonsága az 
a vasárnap megtartott turisztikai 
konferencia volt, ahol elismert elő
adók, tanárok és a turizmus fejlő
déséért sokat tevő személyiségek 
tartottak előadásokat a testvérvá
rosi kapcsolatok új lehetőségeiről, a 
falusi turizmus épüléséről, valamint 
a székelyföldi turizmus jövőjéről.


