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Segítségre vár Maroskece
Hetvenezer lejes munkáért kétmillió lejes késedelmi kamat

SIMON VIRÁG

Maroskece, Hadrév és Gerend-
keresztúr lakói közvilágítás 
és szennyvíztisztító állomás 

nélkül maradhatnak, az iskolák, óvo-
dák pedig működésképtelenné 

válnak, ha nem sikerül tör-
leszteni a felhalmozott adós-
ságot. Mint Emil Mocan pol-
gármester a Székelyhonnak 
elmondta, a község korábbi 

vezetősége 2008-ban szerző-
dést kötött egy informatikai céggel, 
melynek alapján a cég honlapot kel-
lett készítsen a községnek és más szá-

mítástechnikai megoldásokkal kellett 
ellátnia az önkormányzatot. 2015-ben 
a cég bírósági úton követelte a hivatal-
tól, hogy fi zesse ki a kiszámlázott 70 
ezer lejt és a 2 millió lejes késedelmi 
kamatot. 2017-ben a cég véglegesen 
megnyerte a Maroskecei Polgármes-
teri Hivatal elleni pert, és tavaly egy 
végrehajtót bízott meg, hogy behajtsa 
az adósságot. Ennek eredményeként 
szeptemberben és októberben zárol-
va voltak a hivatal bankszámlái, nem 
tudtak sem számlákat fi zetni, sem fi -
zetéseket utalni. 

Válaszra sem méltatták

„Jó ügyvédünk volt, így a kényszer-
végrehajtást sikerült felfüggeszteni 
január 14-éig, amikor lesz egy újabb 
tárgyalás az ügyben. Közben a múlt 
év folyamán már hivatalos levélben 

kértem segítséget a prefektusi hiva-
taltól, de személyesen is elmentem 
a fejlesztési minisztériumhoz és a 
pénzügyminisztériumhoz, államtit-
károkkal is egyeztettem, kérve, hogy 
vegyék fi gyelembe a kialakult helyze-
tünket és a tartalékalapból utaljanak 
pénzt az adósság törlesztésére. Senki 
válaszra sem méltatott. Amikor a me-
gyének utaltak a tartalékalapból, mi 
nem voltunk rajta. Év végén minden 
Maros megyei parlamenti képviselő-
nek és szenátornak elküldtem az ese-
tünket bemutató levelet, segítséget 
kérve, választ azonban ezúttal sem 
kaptam senkitől. Pénteken, 10-én 
megyek meghallgatásra az új prefek-
tushoz, remélem, hogy tud és akar 
segíteni” – fejtette ki a polgármester, 
aki 2016 óta vezeti a községet, azelőtt 
a magánszférában dolgozott, és csak 
a választások előtt állt be az azóta fel-

bomlott Országos Szövetség Románia 
Haladásáért (UNPR) pártba. Félig vic-
cesen, félig komolyan jegyezte meg, 
hogy most egyik politikai alakulat-
hoz sem tartozik, de hajlandó volna 
beállni abba a pártba, amelyik segít, 
hogy Maroskece község „megszaba-
duljon” ettől az adósságtól.

Emil Mocan továbbá elmondta, 
neki nem tiszte felgöngyölíteni, hogy 
ki és miként hibázott, ki okolható 
azért, hogy a 2600 lelkes község ilyen 
nehéz helyzetbe került, neki az a fel-
adata, hogy most megoldást találjon 
a problémára. Hozzátette, az IT-cég-
gel kialakult konfl iktust jelezte a kor-
rupcióellenes ügyészségnél (DNA) 
is, mert úgy tudja, országszerte lega-
lább 100 olyan polgármesteri hivatal 
van, amely szerződést kötött ezzel a 
vállalkozással és végül szerződés-
bontásra és pereskedésre került sor.

Reménykedik, hogy 
meghallgatják kérésük

Emil Mocanu bízik benne, hogy si-
kerül megoldani ezt a patthelyze-
tet. Kérdésünkre kifejtette, hogy a 
helyi költségvetésből semmiképp 
sem tudják törleszteni az igencsak 
tetemes adósságot, mivel az csak a 
működési költségek fedezésére és 
kisebb javításokra elég, a nagyobb 
beruházásokat (útjavítások, isko-
labővítés, ravatalozók építése) pá-
lyázati pénzekből oldják meg. „Re-
mélem, valaki végre meghallgatja a 
kérésünket és segít, hogy megkap-
juk az adósság törlesztéséhez szük-
séges pénzt. Ellenkező esetben, ha 
újra zárolják a bankszámláinkat, 
nem tudjuk törleszteni a számlákat, 
nem lesz közvilágítás, áram nélkül 
nem tud működni a szennyvíztisztí-
tó állomás, és be kell zárni az iskolá-
kat, óvodákat, még a polgármesteri 
hivatalt is. Ezt mindenképp szeret-
nénk elkerülni.”

Emil Mocan polgármester 
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• Csak ideiglenesen
menekült meg a kény-
szervégrehajtástól
a Maros és Kolozs
megye határán lévő
Maroskece község. A
polgármesteri hivatal
bankszámláit tavaly
pár hónapra már zá-
rolták, de sikerült
ideiglenesen felfüg-
geszteniük a kény-
szervégrehajtást. Emil
Mocan polgármester
abban reménykedik,
hogy a kormány tarta-
lékalapjából kapnak
majd pénzt az adósság
kifizetésére.

K I S S  J U D I T

A román kultúra napja alkalmá-
ból közönségtalálkozót tartanak 

a csíkszeredai Kájoni János Megyei 
Könyvtárban a Hargita Megyei Ta-
nács szervezésében. Marosvásárhe-
lyen a nyolcadik felolvasó maraton is 
kétnyelvű lesz, az érdeklődőknek két 
alkalommal lesz lehetőségük felol-
vasni: január 15-én, a román kultúra 
napján, és január 22-én, a magyar 
kultúra napján is 11-19 óra között vár-
juk a Teleki Téka olvasótermébe a fel-
olvasni vágyókat. Az idei események 
témája Vásárhelyi történetek, így 

marosvásárhelyi szerzők munkáit és 
gyermekirodalmi műveit, marosvá-
sárhelyi helyszínen játszódó szépiro-
dalmi műveket, helytörténeti írásokat 
olvashatnak fel a résztvevők mind a 
román, mind a magyar nyelvű felol-
vasáson. A két vásárhelyi rendezvény 
közötti héten további kulturális ren-
dezvényekre, tematikus előadásokra 
várják az érdeklődőket a szervezők, 
a Studium–Prospero Alapítvány és 
partnerei. Az események magyar, il-
letve román nyelven zajlanak majd. 
Szerepel a programban többek közt 
román nyelvű előadás a vadászati 
kultúráról Dimitrie Sturdza herceg, 
Tánczos Barna szenátor részvételé-
vel, moderál Osváth Pál vadász. Vers, 

mese, színdarab – marosvásárhelyi 
illusztrátorok bemutatkozó tárlata 
címmel nyílik kiállítás Fábián Gabri-
ella, Hatházi Rebeka, Hodgyai István, 
Jánosi Andrea, Molnár Dénes, Molnár 
D. Dénes, Molnár Krisztina, Pápai
Barna munkáiból. Előadás hangzik el 
Bernády György mások tekintetében
címmel magyar nyelven, az előadó
György Veress Imola, néprajzkutató.
Örménység és nemesség. Integráció
és/vagy identitásvesztés? címmel
pedig Kálmán Attila történész, a Ma-
rosvásárhelyi Örmény–Magyar Kul-
turális Egyesület alelnöke értekezik.
A román kultúra napja alkalmából a
csíkszeredai közönség újra találkoz-
hat a George Bariţiu Brassó Megyei
Könyvtár országos szinten elismert
innovatív kulturális projektcsapatá-
val. Két nappal a közönségtalálkozó
előtt, január 15-én az elmúlt évtize d
román kultúrával kapcsolatos jelen-
tős könyvtári eseményeit felidéző fo-
tókiállítás nyílik a könyvtárban.

Megünneplik a magyar és a román kultúra napját
• Nemcsak a magyar, de a román kultúra napjáról is
megemlékeznek január közepén Marosvásárhelyen és
Csíkszeredában. Idén is felolvasó maratonnal ünnepli
Marosvásárhely január 15-én a román kultúra, illetve
január 22-én a magyar kultúra napját .

Mártírok: előadás és közönségtalálkozó
Mindenképpen szokatlan és izgalmasnak ígérkező esemény követi a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Mártírok című előadását. A 
szombat este 7 órakor kezdődő előadás után közönségtalálkozóra kerül 
sor, ahol jelen lesznek a gyergyószentmiklósi egyházi felekezetek képvi-
selői, de vallástanárokat is várnak. Nem véletlen: Marius von Mayenburg  

Mártírok című drámája olyan kérdéseket fogalmaz meg, amelyekre választ 
találni nem egyszerű, nem kényelmes és nem is jóleső.

Ingyenes ügyintézés Felcsík két községében
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együtt-
működve kiszállást szervez Csíkmadarasra és Csíkdánfalvára. Az ér-
deklődők január 13-án, 16-án és 20-án 12 és 14 óra között a csíkdánfalvi 
polgármesteri hivatalban, valamint a csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános 
Iskolában adhatják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat. A 
dossziék összeállítása minden esetben díjmentes. A szerkesztőségünk-
be eljuttatott közlemény szerint a honosítási kérelem benyújtásában és 
a házasság, gyermek születése, haláleset vagy válás anyakönyvezteté-
sében nyújtanak segítséget. Emellett szükség esetén tájékoztatás adnak 
a személyazonosító igazolvány igényléséről, illetve az anyasági- és élet-
kezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben. Érdeklődni az RMDSZ 
Csíki Területi Szervezetének székházában (Csíkszereda, Mihai Eminescu 
utca 2/A szám) vagy a Magyar Ügyek Házában hétköznapokon 9 és 16 
óra között, illetve a 0266-317678-as telefonszámon lehet.

• RÖVIDEN

Maroskece bejárata. 
Óriási anyagi gondokkal 
küszködik a Maros és Kolozs 
megye határán fekvő település
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