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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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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
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> December 6án nyit a korcsolya
pálya. A polgármesteri hivatal úgy ter-
vezi, idén is december hatodikán, vagyis 
Mikulás napján nyitja meg a városi strand 
területén lévő korcsolyapályát. Természe-
tesen mindez függ az időjárástól is, hi-
szen a pálya működtetéséhez a kinti hő-
mérsékletnek átlagosan tíz fok alá kellene 
süllyednie, sőt az ideális a tartós nulla fok 
alatti hőmérséklet lenne. A helyszínen 
már javában zajlanak az előkészítő mun-
kálatok: egy szigetelőréteget terítettek 
az alsó kavicsrétegre, és a hűtőfolyadékot 
tartalmazó vezetékeket helyezik le, illetve 
ellenőrzik.

> Magyar Tudomány Napja – Szabó 
Kálmán Attilát díjazták. Idén is gazdag 
programmal várta az érdeklődőket a Har-
gita Megyei Hagyományőrzési Forrásköz-
pont, az Areopolisz Egyesület és Hargita 
Megye Tanácsa által megszervezett Ma-
gyar Tudomány Napja rendezvénysorozat. 
Székelyudvarhelyen 2007-től ünneplik az 
eseményt, melynek célja előadások által 
közvetíteni az érdeklődő közönségnek a leg-
újabb kutatások eredményeit, hidat alkotva 
így a kutatással foglalkozók és a szélesebb 
tömegek közt. A november 11–12. között 
zajló rendezvénysorozat pénteken könyvbe-
mutatóval vette kezdetét a városi könyvtár-

ban, szombaton tudományos konferenciára 
várták az érdeklődőket, amelyen a témában 
tartott előadásokon vehettek részt az udvar-
helyiek. Az esti záróünnepségen átadták az 
Udvarhelyszéki Tudományért díjat, melyet 
idén Szabó Kálmán Attila pedagógusnak 
ítéltek oda. A díjazott három évtizeden át 
a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagó-
giai Líceumban oktatott magyar nyelvet 
és irodalmat, pedagógiát és lélektant, írói 
munkásságának kiemelkedő műve az erdélyi 
tanítóképzés története, mely tudományos 
igényű részletes áttekintést biztosít Erdély 
ezen intézménytípusának teljes hálózatáról a 
kezdetektől a 20. század végéig.

Hamvasztás vagy hagyományos 
temetés? Mit írnak elő az uniós 
szabályok? Mire elég a temet-
kezési segély? Íme néhány kér-
dés, melyekre ud varhelyi te met-
kezési vállalkozók segítségével 
válaszolni próbálunk.

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Romániában részben még 
mindig szabályozatlan te-
rület a temetkezés és az ah-

hoz kötődő szolgáltatások. Laka-
tos Péter Bihar megyei parlamen-
ti képviselő 2008 óta dolgozik a 
kerettörvényen, amely a romániai 
előírásokat is EU-konformmá tenné. 
A megszavazott tervezetet azonban 
a tavalyi év végén Traian Băsescu 
államfő további konzultációra visz-
szaküldte a parlamentnek. A tör-
vény hatályba lépését előzőleg idén 
tavaszra, majd őszre ígérték. Ajtón-
kon kopogtat tehát az uniós temet-
kezések ideje, belépésére azonban 
még várni kell.

Mit kér az eu?
Az Unióban Románia az 

egyetlen ország, amelynek nincs 
külön temetkezési törvénye. A 
temetkezési szolgáltatásokat je-
lenleg az Egészségügyi Minisz-
térium 1982-es rendelete és egy 
2004-es kormányhatározat sza-
bályozza, szükség van tehát az 
egységes szabályozásra.

A törvénytervezet, különösen 
a hagyományoknak sokszor el-
lentmondó EU-konform előírásai 
a múltban már többször képezték 
vita tárgyát. Az uniós normák 
szerint ugyanis a jól zárható ko-
porsók csak résmentes és környe-
zetbarát anyagból készülhetnek, 
a koporsó falának legalább 3 cm 
vastagnak kell lennie. Az elhuny-
tat lebomló öltözékben, egyszer 
használatos, vagyis karton cipő-
ben kell eltemetni. Kötelező lesz 
a nedvszívó matrac használata a 
koporsóban, ugyanis a bomlási 
folyamat alatt csaknem 25 liter 
folyadék keletkezik, ami a föld-
be szivárog, és megfertőzheti az 
ivóvizet is. Az előírásoknak meg-
felelően a koporsókban kis, a bak-
tériumok semlegesítésére szolgáló 
műszert kell elhelyezni. Az elő-

írások megtiltják a halott otthoni 
felravatalozását, ez kizárólag az 
erre a célra kialakított, hűtőkam-
rával, vízvezetékkel ellátott rava-
talozókban történhet meg. Az új 
törvény a siratóasszonyok jelen-
létét is kizárná.

Döntsön az érintett!
A jogszabály ugyanakkor le-

hetővé teszi, hogy egy vállalkozás 
végezze el a temetkezéshez szük-
séges összes teendőt az elhunyt 
felöltöztetésétől a sír befedésé-
ig. Élthes Zoltán, az udvarhelyi 
Utolsó út temetkezési szolgáltató 
cég vezetője ennek előnyét abban 
látja, hogy a családokra maguk 
dönthetnek: kit bíznak meg a 
végtisztesség megadásához szük-
séges szolgáltatások elvégzésével. 
„Hadd történjen úgy a temetést 
mikéntje, ahogy az elhunyt éle-
tében rendelkezett, vagy ahogy 
családja, hozzátartozói döntenek, 
s ebbe ne legyen beleszólása az 
egyháznak sem” – mondja a vál-
lalkozó, aki nehezményezi, hogy 
vannak egyházak, amelyek sza-
bályszerűen megtiltják, hogy a 
cég munkatársai „betegyék lábu-

kat a temetőjükbe”. Élthes Zoltán 
2007-ben indította vállalkozását 
Székelyudvarhelyen, tevékenysé-
güket mára már Máréfalvára és 
Csíkszeredára is kiterjesztették, 
a jövő hónapban pedig Maros-
hévízen szeretnének irodát nyitni. 
Mint mondja, teljes körű szolgál-
tatást vállalnak, jelenleg 14 alkal-
mazottjuk van. Elmeséli, hogy 
pár éve vidékünkön még nem 
fordítottak hangsúlyt arra, hogy a 
szolgáltatásokat végző cégek al-
kalmazottjai a temetéshez meg-
felelő uniformisba öltözzenek, 
ezt a folyamatot ők indították 
el. Az uniós normákról hallott, 
de tapasztalatai szerint ezek még 
külföldön is több kérdőjelt vet-
nek fel, egységes szabályozásról 
még nem lehet beszélni, szolgálta-
tásaikkal az emberek igényei után 
alkalmazkodnak.

Hamvasztás vagy 
hagyományos temetés?
A temetkezési szolgáltatá-

sokat szabályozó törvényterve-
zet kidolgozója, Lakatos Péter 
képviselő a különböző egyhá-
zak képviselőivel hosszú vitákat 

folytatott elsősorban a hamvasz-
tásról szóló fejezetről, de végül 
sikerült olyan egyezségre jutnia 
velük, ami mindenkinek megfe-
lelt. Eszerint hamvasztani csak az 
azonosítatlan holttesteket nem 
szabad, a temetés maga pedig 
lehet egyházi vagy világi jellegű, 
aszerint, hogy az elhunyt életé-
ben hogyan rendelkezett, vagy 
ha nem nyilvánította ki akaratát 
ebben a kérdésben, a család dönt 
a temetés mikéntjéről. 

Egy másik udvarhelyi temet-
kezési vállalkozás, az Oltalom 
vezetője, Kisgyörgy Imre öt évvel 
ezelőtt indította vállalkozását. 
Eredetileg a hamvasztás szerepelt 
tevékenységi körükben, ki is vál-
totta az ehhez szükséges engedé-
lyeket, de a várható bonyodalmak 
miatt inkább úgy döntött, hogy 
hagyományos, koporsós teme-
téshez biztosítja szolgáltatásait, 
vidékünkön amúgy is inkább 
erre van igény. Ha valaki mégis 
hamvasztást igényel, Debrecen-
be szokták szállítani az elhuny-
tat (a tarifa egyébként 1,80 lej/
kilométer). Romániában jelen-
leg csak a fővárosban végeznek 

hamvasztást (évi ezer holttestet 
égetnek el), egy új krematórium 
építését Kolozsváron tervezik. 
Kisgyörgy Imre büszkén emlí-
ti, hogy halottszállító autójuk 
talán legjobb a megyében, nem 
véletlen, hogy hivatalos ügyben, 
tragikus végű baleseteknél vagy 
különböző intézmények (kór-
ház, rendőrség) a cége szolgálta-
tását veszik igénybe.

szövetségbe tömörülni?
A temetkezési szolgáltatóipar 

fejlődő ágazat, tény, hogy szük-
ség van megfelelő szabályozására, 
hogy a színvonal az elvárásoknak 
megfeleljen. A törvényhozó tes-
tület várhatóan gyakorlatba ülteti 
az Európai Unió erre vonatkozó 
előírásait is, ezek egyike-másika 
azonban ellenszenves fogadtatás-
ra számíthat. De talán így megva-
lósulhat az, ami szintén várat még 
magára: hogy az udvarhelyszéki, 
és miért ne, megyei temetkezési 
vállalatok egy érdekvédelmi szö-
vetségbe tömörüljenek.

Legtöbben a hagyományos temetést választják. Részben változhatnak a rituálé kellékei
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Várat magára a temetkezési törvény
Mire elég a segély?

2011-ben a temetkezési se-
gély a 2010/880-as Hivata-
los Közlönyben megjelent 
2010/287-es törvény 16. sza-
kasza értelmében 2022 lej. Ha 
az alkalmazott vagy nyugdíjas 
családtagja hunyt el, ennek a 
felét adják, vagyis 1011 lejt.

A két legismertebb udvar-
helyi temetkezési vállalkozás 
vezetői szerint a temetkezé-
si segély több mint elegendő 
arra, hogy méltó módon meg-
adhassák az elhunytnak a vég-
tisztességet. „Gyakran fordult 
elő, hogy még maradt belőle 
arra is, hogy megvendégeljék 
a halotti tor résztvevőit” – 
vallják a temetkezési szakem-
berek. Mindez függ persze az 
igényektől, például a fenyőfá-
ból készült koporsó már 500 
lejért, sőt ennél olcsóbban is 
beszerezhető (az összes kellék-
kel együtt), míg a Manhattan 
diófa koporsóért 4600 lejt is 
elkérnek. 


