
gyergyó

4. oldal |  2011. november 14., hétfőhargitanépe

KözbirtoKossági gyűlés gyergyóalfaluban

Döntés született, de...

> Ifjúsági Börze Gyergyószent mik
lóson. „A rendezvény elsődleges célja 
az volt, hogy találkozzanak egymással az 
aktív fiatalok és tanuljanak egymástól” 
– magyarázta a Hargita Népe kérdésére 
Magyari Levente, a Gyergyó Területi If-
júsági Tanács elnöke a második alkalom-
mal megszervezett Ifjúsági Börzén. Mint 
vélekedett, sok esetben azáltal is felélén-
kül az ifjúsági élet egyes településeken, 
hogy egymástól átvesznek rendezvényöt-
leteket. Erre pedig nagy szükség van, fő-
leg azokon a településeken, ahol az ifjúság 
szervezi a hagyományőrző és kulturális 
rendezvényeket. A múlt hétvégén 41 if-

júsági szervezet mutatkozott be a börzén 
kisfilmmel, képekkel és rövid előadással 
ismertetve tevékenységét. Részt vettek 
diáktanácsok, falusi és városi ifjúsági szer-
vezetek, de olyan szervezetek is bemutat-
koztak, mint például a Caritas, amely szí-
vesen venné, ha különféle programjaihoz 
csatlakoznának a fiatalok is. Ugyanakkor 
figyelmet fordítottak a szórványban élők 
sajátos helyzetére is, ezért hívták meg a 
Hunyad megyei ifjúsági szervezetet. A 
szombaton és vasárnap zajló eseményt 
kulturális és szórakoztató programok 
tarkították, többek közt Bagossy Nor-
bi számolt be az X-Faktorban szerzett 

élményeiről, elárulva, ha jövő évig nem 
sikerül legalább egy albumot kiadnia, 
akkor ismét jelentkezik a vetélkedőre. 
Az ifjak számbeli részvétele egyébként a  
várakozáson aluli volt – mint Magyari 
elmondta, a már működő szervezetek 
nagyon jól együttműködtek a börzén, 
ám kevés olyan fiatal tért be a börzé-
re, aki nem tartozik sehová, de szíve-
sen részt vállalna valamelyik szervezet 
munkájából. A második Ifjúsági Börzét 
Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa, a 
Gyergyószárhegyi Kulturális és Művé-
szeti Központ, valamint Hargita Megye 
Tanácsa szervezte meg. 

Körkép
noha szemlátomást mindenki 
igyekezett megőrizni a nyugal-
mát, nem volt feszültségmen-
tes szombaton a másodszorra 
összehívott közbirtokossági 
közgyűlés gyergyóalfaluban. a 
tagságnak többek közt arról kel-
lett volna döntést hoznia, hogy 
támogatják-e a két év múlva 
800 éves templom tornyának 
restaurálását, illetve a tűzoltó-
sági raktár építését? az írásban 
leadott szavazatok értelmében a 
jelenlévők többsége egyetértett 
mindkét beruházás támogatásá-
val, azonban mielőtt kijelölték 
volna a szavazatszámláló bizott-
ság tagjait, a többség elhagyta 
a termet.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Szombatra ismét összehívták 
a gyergyóalfalvi közbirto-
kosság közgyűlését, mivel 

– mint arról lapunkban beszá-
moltunk – az egy héttel koráb-
ban összehívott tanácskozásra 
alig két tucat tag jelent meg, a 
közbirtokosság alapszabályzata 
értelmében pedig ahhoz, hogy 
érdemi döntés születhessen, a 
jelen lévő tagság szavazati jogai-
nak fele plusz egy arányát kellett 
volna összesíteni. Így egy héttel 
halasztották az ülést, amikor – 
szintén a statútum értelmében 
– a közgyűlés úgy is döntést 
hozhatott, hogy a jelenlévők sza-
vazati jogai nem érték el a fele 
plusz egyet. Ezúttal azonban lé-
nyegesen többen jelentek meg: 
a Petőfi Sándor Művelődési Ház 
nagyterme majdnem tele volt. 
Az ülés két napirendi pontját  
Mihálydeák Imre elnök vázolta: 
a jövő évi költségvetés vitája és 
különfélék. 

Közösségi beruházások
támogatása
Az ülés elején Mihálydeák rö-

viden ismertette az intézmény je-
lenlegi anyagi helyzetét, többször 
is hangsúlyozva, hogy ez nem az 
éves elnöki beszámolója, ugyanis 
azt majd jövő év elején, a 2011-es 
gazdasági év lezártával  szándékszik 
megtartani. Elmondta, hogy a költ-
ségvetési tételek közé befoglalták a 
templomtorony restaurálási költsé-
geinek támogatását is, amihez 1425 
ezer lejjel járulna hozzá a közbir-
tokosság, illetve 240 ezer lejt szán-
nának a tűzoltóraktár befejezési 
költségeinek támogatására. Vázolta 
azt is, hogy a rövidesen esedékes 
jutalékosztáskor hektáronként két 
köbméter fát vagy 250 lejt adnak 
igénylés szerint a tagságnak. 

– Alfalunak és a közbirto-
kosságnak békességre van szük-
sége – hangsúlyozta az elnök, 
kifejtve, hogy az ellenzéknek 
„előbb tükörbe kellene néznie, 
mielőtt mások munkáját bírálja”. 
Mihálydeák ugyanakkor arról is 
beszámolt, hogy a tavaszi kintlé-
vőségek nyolcvan százalékát sike-
rült behajtani, a többi pedig per, 
illetve végrehajtói beavatkozás 
tárgyát képezi.

összevegyült napirend
Az elnök felvezetője után töb-

ben is szót kértek, azonban job-
bára nem a költségvetési tételek 
kapcsán fejtették ki véleményüket, 
hanem régebbi sérelmeket boncol-
gattak. Aki pedig a költségvetést 

is érintette, többnyire azt hang-
súlyozta: „Nem kell megszavaz-
ni!” Így a két napirendi pont – a 
költségvetés vitája és a különfélék 
– összemosódott, az ülés pedig in-
kább egy zsibvásárhoz hasonlított, 
semmint erdőtulajdonosok ta-
nácskozásához, ahol a hozzászólók 
egymást „überelték” a vezetőség 
munkájának bírálatában. Többen 
is azt sérelmezték, hogy az elnök 
nem tartotta meg a 2010-es be-
számolóját, hogy a közbirtokosság 
székházát biztonsági őrök vigyáz-
zák, és számon kérték az elnöktől: 
ki fizeti az őrző-védő szolgálatot? 

Mihálydeák többször is meg-
próbált magyarázattal szolgálni, 
de mindig akadt valaki, aki köz-
beszólt, és nem hagyta befejezni 
mondandóját. A költségvetési 
tervezet megszavazásánál így már 

annyira túlfűtötté vált a hangulat, 
hogy nem is figyeltek az ülésveze-
tőre, aki az írásos szavazás menetét 
próbálta elmagyarázni, illetve a 
szavazatszámláló bizottság tagjaira 
kért javaslatokat. A teremben ülők 
egyszerűen felálltak és kivonultak 
az ülésről, néhányan viszont a bejá-
ratnál elhelyezett, lezárt dobozok-
ba tették szavazócéduláikat.

szavazatszámlálás 
rögtönzött bizottsággal
Az ülés végén – miután a je-

lenlevők többsége távozott – a 
közbirtokosság vezetője és né-
hány tisztviselő tanácstalanul to-
porgott a szavazatokat tartalma-
zó doboz mellett, azon tűnődve, 
milyen következményei lehetnek, 
ha szavazatszámláló bizottság 
nélkül megszámolják a vokso-

kat. Végül Kovács László cenzor, 
Mihálydeák Imre elnök és a köz-
birtokosság két tisztviselője meg-
számolta a szavazatokat, és ösz-
szesítette szavazati jogok szerint 
is. Ennek értelmében a megjelent 
158 személyből 54-en szavaztak. 
A szavazati jogok összesítése ér-
telmében 294 igen szavazatot, hat 
érvénytelen és 57 nem szavazatot 
összesítettek a 2012-es költségve-
tési tervezetre. 
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Nehézkes volt a bejutás az ülésre. Mindenki tagsági könyvét ellenőrizték, 
és alá kellett írnia a szavazócédula átvételét fotó: jÁnossy alíz

akut probléma

A gyergyóalfalvi közbirtokosság 
háza táján egyébként több éve 
gondok vannak. A tavaly márci-
usban összehívott közgyűlésen 
Pál Imre közbirtokossági tag 
– aki a földvisszaszolgáltatások 
körüli törvénytelenségek elkö-
vetésével, részrehajlással, igaz-
ságtalansággal vádolta a község 
és a közbirtokosság vezetőit 
– és támogatói nem engedték 
Mihálydeák Imrének, hogy 
megtartsa elnöki beszámoló-
ját. Aztán újabb botrány tört 
ki, amikor ismeretlen tettesek 
megverték Pál Imrét, és a köz-
birtokossági tisztújító közgyű-
lés lincshangulatú tömegmeg-
mozdulássá fajult. A tavaly 
április 26-i rendkívüli tisztújító 
közgyűlésen Pál Imrét egyedüli 
jelöltként a szervezet elnökévé 
választotta a 262 jelenlevő. A 
választási eredményt bírósá-
gi végzés érvénytelenítette, 
emiatt nem foglalhatta el az 
elnöki széket Pál Imre. A köz-
birtokosság legitim vezetősége, 
illetve a község vezetői és Pál 
Imre között jelenleg hat per van 
folyamatban. 

egymillió csillag 2011. Hargita megyében hat helyszínen, a 
Gyulafehérvári Főegyházmegye 13 településén, az országban több 
mint 30 helységben gyújtottak gyertyát szombaton 17–19 óra között, 
a Caritas Egymillió csillag a szegényekért elnevezésű akciójának során. 
A köztereken gyújtott gyertyaláng célja felhívni a figyelmet a társa-
dalom peremére szorult, szegénysorsban lévő embertársainkra, illetve 
emlékeztetni akar rá, hogy felelősséggel tartozunk a nélkülöző családok 
sorsa iránt, odafigyelésünkkel pedig nem a mások segítségét várjuk, 
hanem közvetlen környezetünkben próbálunk enyhíteni a bajba jutott 
emberek gondjain. A Gyulafehérvári Caritas 2009-ben szervezte meg 
először az akciót Marosvásárhelyen, azóta egyre több település csatla-
kozik a gyertyás adománygyűjtéshez, és egyre nagyobb tömeget vonz. 
A szombaton gyűlt adományokból szegény családok karácsonyát teszik 
boldogabbá és gazdagabbá a Caritas önkéntesei.   Kép és szöveg: jÁnossy alíz


