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Késik a prefektus kinevezése
Petres Sándor látja el a feladatkört
• Egyelőre nincs
prefektusa Hargita
megyének, a kormány-
hivatal vezetőjének
feladatkörét Petres
Sándor alprefektus
látja el mindaddig,
amíg ki nem nevezik a
tisztségéből elmozdí-
tott Jean Adrian Andrei
utódját.

KOVÁCS ATTILA

E gy héttel ezelőtt döntött a 
kormány a Hargita megyei 
prefektus leváltásáról, amit 

korábban már beígért Marcel Ve-
la belügyminiszter. A lépés után 
a december 1-jei csíkszeredai dí-
szünnepségen Jean Adrian And-
rei már nem intézményvezetőként 
vett részt, hanem a háttérben 
maradt, helyette Petres Sándor 
alprefektus képviselte legmaga-
sabb szinten a kormányhivatalt. 
Jelenleg ő látja el a prefektusi fel-
adatköröket, mivel az új prefektus 
kinevezése késik. Mint kérdésünk-
re elmondta, nem minden esetben 
helyettesítheti a prefektust, pél-
dául birtokleveleket nem írhat alá 
helyette. Egyébként minden más 
területen, a katasztrófavédelemtől 
a jogi ügyekig elláthatja a tisztség-

hez kapcsolódó feladatokat – pon-
tosított. Petres Sándor szerint ide-
iglenes állapotról van szó, ez nem 
sokban különbözik attól, mint 
amikor a prefektus a szabadságát 
tölti és helyettesíteni kell. Hozzá-
tette, reméli, hogy nem is lesz en-
nél hosszabb ez a megbízatás.

Medveügy volt az indok

A belügyi tárcavezető a 13A jelzé-
sű országút Parajd és Szováta kö-
zötti szakaszán november 16-án 
elgázolt, súlyosan megsérült és 
vasárnap délig az út közelében, 
majd az úttesten agonizáló medve 
nagy nyilvánosságot kapott ese-
te nyomán kezdeményezte Jean 
Adrian Andrei menesztését, úgy 
értékelve, hogy ,,a prefektus a sür-
gősségi helyzeteket kezelő megyei 
bizottság elnökeként nem hozta 

meg a megfelelő intézkedéseket a 
probléma hatékony megoldása ér-
dekében”. A prefektus nem érezte 
magát hibásnak, azzal védekezett, 
hogy hiányzott a megfelelő törvé-
nyi szabályozás az ilyen helyze-
tek gyors megoldására, és az állat 
kilövéséhez a környezetvédelmi 
minisztérium engedélyére volt 
szükség. Jean Adrian Andrei akkor 
nem kívánta kommentálni azt a 
kérdést, hogy lehet-e politikai oka 
is az elmozdításának, azt mondta, 
ha távoznia kell, emelt fővel teszi.

A Hargita megyei prefektusi 
hivatal új vezetőjét még nem 
nevezték ki
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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi 
Kamara értesítése szerint 
december 7-én, szombaton, 
és 8-án, vasárnap Csíkszere-
dában Nyika Csilla fogorvos 
látja el a sürgősségi fogorvosi 
ügyeletet, mindkét nap 9 és 
12 óra között a Kőrösi Csoma 
Sándor utca 7. szám alatt. 
Székelyudvarhelyen  a V&V-
Dental biztosítja a sürgősségi 
ügyeletet mindkét nap 9 és 12 
óra között a Gyepes bejárat 8. 
szám alatt. 

Elszállítják a 
gazdátlan járműveket
A rendezettebb városkép érde-
kében a polgármesteri hivatal 
munkatársai novemberben 35 
elhagyott vagy gazdátlan autót 
azonosítottak Csíkszereda 
közterületein. Felszólítás és le-
vélben való értesítés után ezek 
közül négy autót a napokban 
elszállítottak, 11-et pedig tulaj-
donosaik távolítottak el a köz-
területekről. Az önkormányzat 
közleményben kérte a további 
érintetteket, hogy gondoskod-
janak a tulajdonukban levő au-
tók elszállításáról, mert ha ezt 
a polgármesteri hivatal teszi 
meg, a gépjármű-tulajdonos 
csak bírság fejében válthatja 
ki az autóját, illetve ha ezt nem 
teszi meg 10 napon belül, az 
autó a városháza tulajdonába 
kerül, és értékesítik.

Honosítási ügyintézés
Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete és az Eurotrans 
Alapítvány alkalmazottai 
december 9-én, 12-én és 16-án 
12–14 óra között a Csíkrákosi 
Polgármesteri Hivatalban 
nyújtanak segítséget a hono-
sítási kérelem benyújtásához, 
házasság, gyermekszületés, 
haláleset vagy válás anyaköny-
veztetéséhez, tájékoztatnak a 
személyazonosító igazolvány 
igénylésének módjáról, illetve 
az anyasági és életkezdési 
támogatásról.

Kettős könyvbemutató
Kettős könyvbemutatóra 
várják az érdeklődőket ma 17 
órakor a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. 
Az eseményen Tamás Dénes 
Az élő ház és Miklóssi Szabó 
István Testfüggőség című 
kötetét ismertetik.
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SIMON VIRÁG

M int beszámoltunk róla, vasárnap 
és hétfőn több marosvásárhelyi 

iskolában elromlott pár nagy teljesít-
ményű kazán, a megmaradt 

egységek viszont nem tudták 
kifűteni az osztályterme-
ket. A városháza iskolákért 
felelős igazgatója, Horaţiu 
Lobonţ szerdán a tanácsoso-

kat tette felelőssé a kialakult 
helyzetért, azt nyilatkozva, hogy sem 
az idei költségvetésben, sem a kiegé-
szítésekkor nem hagytak jóvá kazán-
vásárlásra egyetlen lejt sem.

Rendkívüli tanácsülés

Csütörtök délre rendkívüli tanácsülést 
hívtak össze, amelynek egyetlen egy 
napirendi pontja volt: átcsoportosíta-

ni a szakigazgatóságnak eddig jóvá-
hagyott, de el nem költött pénzek egy 
részét, hogy hét, nagy teljesítményű 
gázkazánt vásároljanak, illetve, hogy 
törlesszék az egyházaknak az elma-
radt bérleti díjakat. A kazánok meg-
vásárlására és felszerelésére 155 ezer 
lejt csoportosítottak át, a Bolyai Farkas 
Gimnázium, az Unirea Főgimnázium 
és a Művészeti Gimnázium elmaradt 
bérleti díjára pedig 150 ezer lejt. A 
tanácsülésen többen felszólaltak a 
román és magyar tanácsosok közül 
is, azt sérelmezve, hogy a városháza 
sajtóirodája és Horaţiu Lobonţ egy hi-
vatali fejléccel kiadott közleményben a 
tanácsosokat őrülteknek, felelőtlenek-
nek nevezték, azt állítva, hogy 3000 
óvodás és iskolás korú gyermeket ve-
szély fenyeget. Radu Bălaş, a Szabad 
Emberek Pártjának tanácsosa  azt 
mondta, hogy az elromlott kazánok 
nem jelentenek veszélyt a gyermekek-
re nézve és egyetlen közalkalmazott-

nak nincs joga, hogy kérdőre vonja, 
becsmérelje a választott képviselőket, 
jelen esetben a tanácsosokat. „Nem 
ez az első alkalom, hogy az iskolákért 
felelős szakigazgató a tanácsosokat te-
szi felelőssé azért, mert ő nem végezte 
jól a munkáját. Idén egyetlen egyszer 
sem láttam olyan kérést, amely az is-
kolai kazánok cseréjére vonatkozott. 
Ha még egyszer előfordul, hogy a vá-
rosháza sajtóirodája, vagy igazgatói 
nyilvánosan, a városháza fejlécével el-
látott közleményben sértegetnek min-
ket, valótlanságot állítanak rólunk, mi 
bírósághoz fordulunk.” 

Lobonţ: csak a munkámat végzem

Vajda György, RMDSZ-es tanácsos 
is felháborítónak tartotta, hogy az is-
kolákért felelős igazgató becsmérlően 
beszélt a tanácsosokról és elmondta, 
hogy mint az egyik érintett iskola, a 
Liviu Rebreanu vezetőtanácsának tag-

ja, iratokkal tudja bizonyítani, hogy az 
iskola már 2017-ben kérte, hogy cserél-
jék ki a kazánokat, mert gondok van-
nak velük, de a Lobonţ által vezetett 
szakigazgatóság semmit nem lépett.

Csiki Zsolt, az  RMDSZ-es frakció 
vezetője arról beszélt, hogy míg tavaly 
az iskolákért felelős szakigazgatóság-
nak 27 millió lejes költségvetése volt, 
idén az eredeti költségvetésben 32 
milliót, az ezt követő kiegészítések so-
rán pedig újabb 7 millió lejt hagytak 
jóvá. Ez azt jelenti, hogy idén 12 millió 
lejjel többel gazdálkodhatott volna. 
November végén ebből az összegből 
csupán 20.900.000 lejt költöttek el, 
vagyis még 18 millió lej a rendelkezé-
sükre áll. Lobonţ, sokkal szelídebben 
azt hajtogatta, hogy a város 25 ezer 
óvodás és iskolás gyermek érdekében 
dolgozik és minden megtesz, hogy 
számukra megfelelő oktatási körül-
ményeket biztosítson. Újra elmondta, 
hogy a Liviu Rebreanu és a Friedrich 
Schiller iskolákban és a hozzájuk tar-
tozó óvodákban  mínusz 10 Celsius 
fokban a működő kazánok nem tud-
ják kifűteni az épületeket. Végül a je-
lenlevők egyöntetűen megszavazták 
a kazánok vásárlására kért összeget. 

Kérdőre vonták a szakigazgatót, megszavazták a kazánokra a pénzt
• Rövidnek ígérkező, de veszekedésbe torkolló rendkívüli tanácsülés volt Maros-
vásárhelyen tegnap. Többek között perrel fenyegették a marosvásárhelyi városháza
iskolákért felelős igazgatóját, ha még egyszer előfordul, hogy becsmérlő szavakkal
illeti a tanácsosokat, és őket teszi felelőssé, amiért az iskolák fűtés nélkül maradtak.




