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Guberálóbiztos kukák

XV. Erdélyi Orvosnapok

Értesítők küldésével hívja fel a 
lakók figyelmét a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatal a földbe 
épített szeméttárolók funkciójára 
és használatára. December 15-ig 
azonban még a régi konténerek-
be is lehet gyűjteni a szemetet.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Újfajta szeméttároló ládá-
kat helyezett el Csíksze-
reda különböző pontjain 

a helyi önkormányzat.
– Városszinten tíz helyen he-

lyeztünk el újfajta, földbe süly-
lyesztett szemetesládákat, szám 
szerint huszonkettőt – számolt 
be lapunknak Szőke Domokos, 
Csíkszereda alpolgármestere. 

Több helyen is elhelyezték már 
ezeket a szemétgyűjtő alkalmatos-
ságokat, így a Lendület sétányon, 
a Decemberi forradalom utcában 
található játszótér környékén, a 
Dénes László, a Szív, valamint 
a Müller László utcákban, a Pa-
csirta sétány előtti parkolóban, a 
Temesvári sugárúton, a Jégpálya, 
valamint a Piac utcai felújított la-
kónegyedekben, emellett pedig a 
Kossuth Lajos utca és a Brassói út 
kereszteződésénél található teme-
tő környékén.

– Sikerült az Ave Huron köz-
tisztasági vállalattal egyeztetnünk 
ezeknek a szeméttárolóknak az 
ürítéséről, később pedig a helyük-

be lépő cég is ugyanúgy el kell 
lássa ezt a feladatkört – mondta 
Szőke, hozzátéve, hogy a köz-
tisztaságért felelős cég útvonalat 
kellett tervezzen ezek elszállítá-
sához. A cég rendelkezik azokkal 
a berendezésekkel, amelyekkel 
ezt elvégezhetik, valamint külön 
parkolórészt alakítottak ki a sze-
méttároló megközelítéséhez is. 

– Ezek újfajta szeméttárolók, 
amelyekhez hozzá kell szokniuk a 
lakóknak – hangsúlyozza az alpol-
gármester, hozzáfűzve: – egyelőre 
párhuzamosan működik a régi 
rendszerrel, ezért lehet látni ezeken 
a pontokon régi szemétgyűjtő kon-
ténereket is felállítva.

Vannak, akik még nem tud-
nak a földbe ásott szeméttározók 
funkciójáról, emiatt még decem-
ber 15-ig ott lesznek a hagyomá-
nyos konténerek is.

– A mai nap folyamán küldjük 
ki az értesítőket, amelyekben tájé-
koztatjuk a lakókat az újfajta sze-
méttárolásról, és arról, hogy a régi 
meddig fog működni. Kell egy kis 
idő, amíg mindenki hozzászokik, 
de bízunk benne, hogy beválik – 
vélekedett az elöljáró.

A földbe épített szeméttáro-
lók három köbméter űrtartalmú-
ak, amelyek egy adott helyen há-
rom régi konténert váltanának ki. 
Emellett pedig guberálóbiztosak, 
vagyis nehéz kiszedni belőlük a 
szemetet, a tízemeletes tömbhá-
zak szemétürítőjéhez hasonlóan. 

Ma kezdődik és szombat dél-
utánig tart a csíksomlyói Jakab 
Antal Tanulmányi Házban az er-
délyi orvosok immár hagyomá-
nyos szakmai fóruma, az Erdélyi 
Orvosnapok tizenötödik kiadása.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Kardiológia, TBC, daga-
natos betegségek, dia-
bétesz, neurológia – és 

még sorolhatnánk az idei orvos-
na pokon elhangzó előadások té-
máit. A program igen változatos 
és színes, több orvosi szakterü-
letet is érint. 

Az Erdélyi Orvosnapokat az 
Er délyi Múzeum-Egyesület Or  vos -
tudományi Szakosztálya szer vezi 
a Hargita Megyei Or vo si Kollégi-
ummal, illetve a Csík szeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórházzal közösen. 
Amint dr. Pázmán Enikő, a megyei 
orvosi kollégium újonnan megvá-
lasztott elnöke elmondta, az autista 
gyermekek gondozásáról magyar-
országi szakemberek beszélnek, 
de az előadók többsége Marosvá-
sárhelyről érkezik, és szép szám-
ban tartanak előadást csíkszeredai 
szakemberek is, akik az orvoskol-
légák számára igen érdekesnek 
igérkező témákkal jelentkeznek. 

Egy pár napig még mindkét fajta szeméttárolóba lehet a szemetet üríteni fotó: csíki zsolt

„Keressük, hogy a ta-
nácsosok közül ki a 
megfelelő erre a tiszt-
ségre. Azt viszont jel-
zem: miután az em-
berek úgy döntöttek, 
hogy a község vezeté-
sében 7-4 arányban 
RMDSZ-es tisztségvi-
selők legyenek több-
ségben, a demokrácia 
elvei alapján méltá-
nyos, hogy a többség 
döntse el, kivel tud és 
akar együtt dolgozni.”

Éles vitát eredményezett a 
csíkdánfalvi helyi tanácsban 
az alpolgármesteri tisztség 
betöltésének kérdése. A hét 
RMDSZ-es helyi tanácsos csak 
később nevesít jelöltet, a terü-
leti RMDSZ egy településmene-
dzser révén segítené a tanács 
munkáját, miközben a négyfős 
MPP-frakció egyik tagja máris 
átvenné az alpolgármesteri te-
endőket. Két RMDSZ-es taná-
csos visszaadta mandátumát, 
hasonló lépést az MPP-sek is 
kilátásba helyeztek. 

Burus János Botond
burus.janos.botond@hargitanepe.ro
Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

Sajnos ahelyett, hogy a néhai 
polgármester munkáját és 
emlékét tiszteletben tartva, 

csendben, nyugodtan tennénk a 
dolgunkat, hatalmi villongások 
kerültek előtérbe – magyarázta 
a dánfalvi helyi tanácsban ki-
alakult helyzetet Gáll Attila al-
polgármester, aki a néhai Süket 
Jenő polgármesteri tisztségének 
prerogatíváit átvéve jelenleg a 
község vezetője. Gál megjegyez-
te, az elvégzendő feladatok soka-
sága miatt azt ő maga is szüksé-
gesnek látja, hogy idővel nevesít-
senek egy alpolgármestert. 

Keresik a megfelelő jelöltet
– Keressük, hogy a tanácsosok 

közül ki a megfelelő erre a tiszt-
ségre. Azt viszont jelzem: miután 
az emberek úgy döntöttek, hogy 
a község vezetésében 7-4 arány-
ban RMDSZ-es tisztségviselők 
legyenek többségben, a demokrá-
cia elvei alapján méltányos, hogy 
a többség döntse el, kivel tud és 
akar együtt dolgozni – mondta 
Gáll Attila.

Az elmúlt keddi tanács-
ülésen Lukács Gábor, kevéssel 
azután pedig Dobos László 
RMDSZ-es tanácsos jelezte, 
hogy visszaadja mandátumát. 
Utóbbi Gáll szerint azzal indo-
kolta lemondását, hogy Ambrus 
László MPP-s tanácsost kívánta 
volna támogatni az alpolgár-
mesteri tisztség elnyerésében. 
Gáll Attila közölte: helyükbe 
hamarosan beiktatják a listán 
soron következő két személyt.

Jövő kedden nevesít
az RMDSZ-frakció
– Semmi különösebb prob-

léma nincs: egy megfontolt 
döntés érdekében kell még egy 
ülés, jövő kedden nevesítjük 
jelöltünket az alpolgármesteri 
tisztségre – közölte Gál Kálmán 
önkormányzati tanácsos, a he-
lyi RMDSZ-szervezet elnöke. 
Elmagyarázta: a Süket Jenő el-
hunyta után kialakult helyzet-
ben november 29-én rendkívüli 
tanácsülésen döntöttek arról, 
hogy december 6-án napirendre 
tűzik az új alpolgármester kije-

lölését. Az elmúlt keddi ülésen 
viszont objektív okokból kér-
ték, hogy ez a pont kerüljön le 
napirendről. 

– Mi szervezetten és szerve-
zetben gondolkodunk: valóban 
felvettük a kapcsolatot a területi 
RMDSZ-szel, és ők próbáltak is 
megoldást javasolni. Viszont a 
fő akadály az volt, hogy a Helyi 
Küldöttek Tanácsát (HKT) csak 
hétfőre tudtuk összehívni, és 
nem mindegyik tanácsos tudott 
eljönni. Senkit sem akartunk ki-
hagyni a döntésből, ezért kértük 
egy nappal később a napirendi 
pont halasztását. Értjük, hogy 
Ambrus László mindenáron al-
polgármester szeretne lenni, de 
úgy látjuk: ha a helyi önkormány-
zatban kétharmados RMDSZ-
többség van, a lakosság is elvárja, 
hogy a község vezetésében olyan 
személyek vegyenek részt, akik-
nek az emberek túlnyomó része 
bizalmat szavazott – mondta Gál 
Kálmán. 

Ambrus: nem kell
településmenedzser
A polgári párt színeiben man-

dátumot nyert Ambrus László – 

aki egyébként külön hangsúlyoz-
ta, hogy munkáját „függetlenként 
és nem MPP-sként, a politikai csa-
tározásoktól lehetőleg távol ma-
radva” végzi – azt közölte: amikor 
a két héttel ezelőtti rendkívüli ta-
nácsülésen arról döntöttek, hogy 
a 215-ös törvényt alkalmazva a 
korábbi alpolgármesterre bízzák 
a településvezetői tisztséget, még 
nem állt szándékában, hogy új al-
polgármesternek jelöltesse magát.

– Mivel három évvel ezelőtt 
a polgármesteri tisztségért indul-
tam, időközben arra gondoltam, 
most is tartozom a szavazóknak 
azzal, hogy megmérettessem ma-
gam. A döntésemről tájékoztat-
tam mindegyik kollégámat, és ők 
helyeselték az elképzelést. Tudni 
kell, hogy a tanácson belül mi 
mindig nagyon jól megvoltunk 
egymással – úgy vélem, ha alpol-
gármesterként segíthetném Dán-

falva haladását, abból a közösség 
jönne ki nyertesen – közölte 
Ambrus.

Azt viszont nehezményezte, 
hogy az utóbbi tanácsülésen leke-
rült napirendről az alpolgármes-
teri tisztség betöltésének kérdése, 
helyette pedig a településmene-
dzseri kérdéskört szerették volna 
napirendre tűzni – amire egyéb-
ként nem került sor.

– Egyértelmű, hogy erőltetik 
a településmenedzser dolgát. Pe-
dig a 2500 lakosú Dánfalvának 
erre nincs semmi szüksége, és egy 
ilyen kinevezés az alpolgármesteri 
tisztség rovására történne – fo-
galmazott Ambrus. Hozzátette, 
semmi kifogása az ellen, ha végül 
egy RMDSZ-es kollégája lenne 
alpolgármester, és a jó együttmű-
ködés érdekében hajlandó is lenne 
munkájában támogatni őt. Meg-
jegyezte, polgári párti kollégái 
nevében nem akar nyilatkozni, de 
egy településmenedzser kinevezé-
se esetén ő biztosan lemond man-
dátumáról.

„Az emberek az RMDSZ-t
fogják számon kérni”
– Nem arról van szó, hogy 

Csíkszeredából mondjuk meg, ki 
legyen Dánfalván a polgármester, 
hanem arról, hogy van egy együtt-
működési rendszer, amit a válasz-
tók alakítottak ki: az RMDSZ-t 
bízták meg a térség, a megye és a 
település vezetésével is. Ami tör-
ténik Dánfalván, az közös felelős-
ségünk, ezért a döntéseket nem 
szabad egyoldalúan meghozni. 
Arra kell figyelni, hogy a döntés-
hozás különböző szintjei között 
továbbra is jó legyen az együttmű-
ködés, mert csak így van garancia 
Dánfalva hatékony fejlesztésére. 
Ha ez a fejlesztés elakad, akkor az 
emberek minket, az RMDSZ-t 
fognak számon kérni, nem az 
MPP-s alpolgármestert – jelezte 
véleményét az üggyel kapcsolat-
ban Becze István. A Csíki Területi 
RMDSZ ügyvezető elnöke hoz-
zátette: sajnálatos, hogy az MPP 
kihasználja a helyzetet, és be akar 
kerülni a település vezetésébe úgy, 
hogy az RMDSZ kétharmados 
többséggel bír a tanácsban, és az 
Erdélyi Konzultáció eredményei 
szerint a községben az RMDSZ 
a szavazók körében hatvanszáza-
lékos támogatottságnak, míg az 
MPP 4,4 százalékos támogatott-
ságnak örvend.

– Az alpolgármester személyé-
ről tovább kell egyeztetni, addig is 
a jelenlegi polgármester segítségé-
re javasoltuk egy településmene-
dzseri tisztség kialakítását – kö-
zölte Becze. Kijelentette azt is: 
nem támogatják az MPP jelöltjét, 
„elsősorban azért, mert nem tör-
tént erről semmilyen egyeztetés, 
másrészt nem is vagyunk meg-
győződve arról, hogy megfelelő 
a feladatra, hiszen semmilyen ön-
kormányzati vezetői tapasztalat-
tal nem rendelkezik”.

nÉZETElTÉRÉSEK A DánfAlvi HElyi TAnáCSbAn

Vita az alpolgármesteri tisztségért


