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Városnapi hangulatban
Öt napon át ünnepel Gyergyószentmiklós

• Egy város, egy 
ünnep, egy lelkület 
jelszóval rendezik 
meg a városnapokat 
Gyergyószentmikló-
son december 5–9. 
között. A hagyo-
mányos programok 
mellett újdonságok-
kal is előrukkolnak a 
szervezők.

P E T H Ő  M E L Á N I A

Mikulás helyett évek óta 
Miklós püspök látogat 
el az ünneplő gyergyó-

szentmiklósiakhoz: érkezését, kö-
szöntését december 5-én délután 
5 órától nézhetik, hallgathatják 
meg az érdeklődők a város főte-
rén. Tűzijátékot ajándékoz idén a 
nagyszakállú, és teljesíti a lako-
sok kívánságát: a többség által 
választott együttest, a Kowalsky 
meg a Vega zenekart hozza magá-
val, így az ő zenéjükre bulizhat-
nak ma a szabadtéri színpad előtt 
a gyergyóiak.

Fiataloknak szóló programok
Koncertből a városnapok minden 
estéjén kijut. Csütörtökön a Tóni-
Dob perkúcióesten algériai és ghá-
nai ütőshangszer-művészek lépnek 
fel a helyi születésű Cserey Csaba 
mellett a városi művelődési ház 
stúdiótermében. Pénteken este kü-
lönböző szórakozóhelyeken lesznek 
bulik, a stúdióteremben pedig Ba-
lázs Gáspár Emil gyergyói kortárs 
költő versein alapuló látványszín-
házi előadást mutatnak be a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem 
harmadéves bábszínész hallgatói. 
Szombaton ünnepélyes lemezbe-
mutató helyszíne lesz a színház kis-
terme: a Made in Gyergyó címmel 
elkészült első gyergyószentmiklósi 
válogatáslemez dalait ismerheti 
meg a közönség. A korong tizenöt 
Gyergyószentmiklóshoz kötődő 
pop-, illetve rockzenekar egy-egy 
szerzeményét tartalmazza. A ki-
adványra az utóbbi két évtizedben 
született dalokból válogattak, az 
elkészült zenei anyag pedig hűen 
tükrözi a ma is aktív gyergyói zenei 
életet. A bemutatón jelen lesznek 
a produkciók képviselői, és termé-
szetesen egy kis élő zene sem ma-
rad majd el – tudatják a szervezők. 
Vasárnap este a színház nagyter-
mében a No Sugar zenekar kon-
certezik. A Szent Miklós-templom 
búcsúját december 6-án délelőtt 11 

órától tartják. Az eseményen Faza-
kas Zoltán Márton premontrei apát 
lesz az ünnepi szónok.

Disznótoros fesztivál

A városnapok egyik nagy érdek-
lődésnek örvendő rendezvényét, 
a kilencedik kiadásához érkező 
Kárpát-medencei disznótoros 
fesztivált és süteménymustrát 
szombaton 10 órától rendezik a 
sétálóutcában.

A rendezvénnyel párhuzamosan 
zajlik majd a forraltborkészítő ver-
seny, a Kárpát-medencei Kamrák 
Kulináris Kincsei, Hagyományos el-
járással készített húsipari termékek 
versenye, illetve a kocsonyamustra.

A városnapok rendezvénysoro-
zata közel 50 programpontot foglal 
magába, bőséggel lesz miből válo-
gatnia minden korosztálynak, szá-
mos érdeklődési területen. 

Az első három nap programja 
megtalálható lapunk utolsó olda-
lán. További részletek és a teljes 
program megtekinthető Gyergyó-
szentmiklós honlapján és Face-
book-oldalán. 

Idén is Miklós püspök ajándékoz 
Gyergyószentmiklóson

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L
      P E T H Ő  M E L Á N I A

GERGELY IMRE

Válságos állapotnak nevezte Dan-
guly Ervin gyergyószárhegyi 

polgármester azt az október 24-től 
november 29-ig tartó időszakot, amin 
Gyergyószárhegy önkormányzata im-
már túllépett. A testület határozatkép-
telensége miatt nem hozhattak sem-
milyen döntést a hivatalban maradt 
képviselők, kilátásban volt a testület 
felbomlása. Ez a helyzet Vizoli István-
nak, az RMDSZ listáján bejutott képvi-
selőnek köszönhetően oldódott meg, 
aki visszavonta lemondó nyilatkoza-
tát. A szárhegyi testületet teljes létszám 
mellett 13 képviselő alkothatja. A 2016-
os választáson az MPP-EMNP koalíció 
7, az RMDSZ 6 mandátumot szerzett. 
Októberben 5 RMDSZ-es képviselő 
nyújtotta be lemondását, ketten a koa-
lícióból mondtak le. A megmaradt hat 
képviselővel azonban nem lehetett ha-
tározatképes a testület, hiszen ez keve-
sebb  lett, mint az eredeti létszám fele. 
Minden afelé haladt, hogy feloszlik a 
tanács, és előrehozott választások kö-
vetkeznek. Ez a helyzet azonban meg-
változott – mondta sajtótájékoztatón 
Danguly Ervin polgármester. Miután a 
lemondások megtörténtek, az októberi 
rendes ülést már nem tudták megtarta-
ni, így a lemondó nyilatkozatokat sem 
tudta elfogadni a testület. A november 
29-re kiírt újabb soros ülés előtt azon-
ban Vizoli István jelezte, visszavonja 
lemondását, és továbbra is részt vesz az 
önkormányzat munkájában. A polgár-
mester elmondása szerint azért, mert a 
községhez tartozó Güdüc falu lakóival 
egyeztetve belátta, hogy a testület fel-
bomlása miatt az önkormányzat és az 
egész közösség hátrányos helyzetbe 
fog kerülni. Elmaradhatnak nagyon 
fontos beruházások a határozatok hi-
ánya miatt.  Hogy ez mit jelent, már 
átélte egyszer a község: 2015 nyarától 
a 2016-os választásokig nem volt mű-
ködő testület Szárhegyen. A november 
29-i ülésen már lekerült napirendről 

Vizoli István lemondása, és vele együtt 
heten már határozatképesen tudtak 
szavazni. Elfogadták a hat képviselő 
távozását, és beiktatták az MPP-EM-
NP koalícióból lemondott két személy 
helyére az új testületi tagokat, így ki-
lencfős lett a testület, azaz kétharma-
dos többséget igénylő döntéseket is 
képes meghozni. 

Az RMDSZ válaszára várnak

A szárhegyi képviselő-testület tehát 
ismét jogszerűen tudja végezni a mun-
káját. Amint Danguly Ervin elmondta, 
az elmúlt egy hónap alatt a prefektusi 
hivatallal közösen megvizsgáltak min-
den jogi lehetőséget. Kérték időközben 
mindhárom párt megyei szervezetét, 
hogy hivatalosan erősítse meg, hogy 
azok a személyek, akik az ő választá-
si listáján a lemondások után követ-
keznek, azok továbbra is az adott párt 
hivatalos jelöltjeinek tekinthetők. Az 
MPP és az EMNP válaszolt, így történ-
hetett meg az új képviselők beiktatása, 
az RMDSZ azonban még nem küldött 
ilyen választ. Ha ez megérkezik, akkor 
megtörténhet az RMDSZ-frakció kiegé-
szülése is. Danguly közölte, a lemondá-
sokról tudomást szerezve beszélt Barti 
Tihamérrel, az RMDSZ gyergyószéki 
elnökével is, aki elmondta neki, hogy 
tudomása van ugyan a lemondási 
szándékról, de elhatárolódott tőle. 
Györff y Gábor szárhegyi alpolgármes-
ter is megerősítette, hogy nem pártuta-
sításra történtek a lemondások. Közöl-
te, annak ellenére, hogy ő is az RMDSZ 
listáján jutott be a testületről, vele sem 
egyeztettek frakciótársai a szándé-
kukról. Ha lett volna egy ilyen meg-
beszélés, valószínűleg sikerült volna 
jobb belátásra bírnia kollégáit, és nem 
alakult volna ki ez a helyzet. Mivel a 
leköszönt képviselők mindegyike sze-
mélyes okokra hivatkozva nyújtotta be 
lemondását, és hivatalos pártdöntés 
sem volt ebben a tekintetben, Vizoli 
Istvánt sem érheti semmilyen szank-
ció az RMDSZ részről – állapítja meg 
Danguly Ervin.
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Megszűnt a „tanácstalanság”

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Októberben 7 szárhegyi képviselő benyújtotta le-
mondását, ezzel működésképtelenné téve a testületet. 
Közülük egy, a güdüci Vizoli István meggondolta magát, 
és így a novemberi ülés már határozatképes lett. Jelen-
leg két új képviselővel kiegészülve kilenctagú a gyer-
gyószárhegyi tanács.

A Székelyhon december 3-i lapszámában Egymásra utalva város és vidék 
címel jelent meg egy összeállításunk, amelyben a Gyergyószentmiklósi Bí-
róság intézménye is érintett. Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi polgármes-
ter a falvak és város összehasonlítása kapcsán jelenti ki: „A város ugyanis 
olyan intézményeket tart fenn, mint bíróság...” Ennek kapcsán Portik Imre, 
a Gyergyószentmiklósi Bíróság elnöke lapunknak jelezte: „a bíróság nem 
helyi, hanem országos költségvetésből finanszírozott, fő hitelutalványo-
zója az igazságügy-miniszter. A gyergyószentmiklósi adófizetők pénzéből 
tehát nem kell a bíróságra költeni”. 

• P O N T O S Í T Á S  




