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Nem térhet vissza
Elutasították Molnár Tibor polgármester keresetét

KOVÁCS ATTILA

H argita megye prefektusa 
január 30-i rendeletével 
függesztette fel tisztsé-

géből Molnár Tibor szentegyházi 
polgármestert, miután a városve-
zető összeférhetetlenségi ügyében 
tavaly novemberben hozott jog-

erős, elmarasztaló döntést 
a Legfelsőbb Ítélő- és Sem-
mítőszék. A felfüggesztés 
után a városvezetői fel-
adatköröket jelenleg Sán-
dor Lajos alpolgármester 
látja el. Molnár Tibor köz-

igazgatási bírósági eljárás 
során kérte a prefektusi ren-

delet érvénytelenítését, az ügyet 
tegnap tárgyalta a Hargita Megyei 
Törvényszék. Némileg meglepő 
módon a városvezető által benyúj-
tott keresetet elutasították, az el-
sőfokú ítélet ellen 15 napon belül 
nyújtható be fellebbezés.

Módosult jogszabály

Az elutasítás azért is volt várat-
lan, mert az összeférhetetlenségi 
ügyeket illetően változást hozott 

a 2019. évi 54-es számú törvény, 
több jogszabályt, köztük az Or-
szágos Feddhetetlenségi Ügynök-
ség (ANI) működését szabályozó 
2007. évi 144-es számú törvényt 
is módosítva. Ennek értelmében 
a köztisztséget betöltő személyek 
az összeférhetetlenség időszaka 
utáni három év elteltével elévülés 
miatt nem vonhatók felelősségre. 
Molnár Tibor esetében, aki akkor 
még Szentegyháza alpolgármeste-
re volt, az ANI 2016 áprilisában ál-
lapította meg az összeférhetetlen-
séget. A jelentés szerint az elöljáró 
2011 októbere és 2014 júniusa kö-
zött alpolgármesterként a helybeli 
Tamási Áron Általános Iskola ve-
zetőtanácsi tagja is volt, ezzel pe-
dig megsértette a 2003. évi 161-es 
számú, a köztisztségek gyakorlása 
átláthatóságának biztosítását, a 
korrupció megelőzését és bünteté-
sét célzó törvény előírásait.

Fellebbezésre készülnek

Korábban a prefektusi hivatal szóvi-
vője, Adrian Pănescu kérdésünkre 
azt mondta, az elévülés törvényér-
telmezési kérdés, és mivel nem 
egyértelmű, hogy kinek kell ezt 
megállapítania, ha az érintett bíró-
sághoz fordul, az dönthet ebben a 
kérdésben. Tavaly Nagyszeben pol-
gármestere, akit tavaly szintén fel-
függesztettek tisztségéből, a bíróság 
döntése után térhetett vissza hivata-
lába, Nagybánya alpolgármesterét 
pedig a prefektus nem függesztette 
fel tisztségéből, mert úgy ítélte meg, 
hogy a jelzett összeférhetetlenség 
elévült. Kérdésünkre Molnár Tibor 
azt mondta, az ítélet indoklása még 
nem ismert, és az ügyvédekkel tör-
ténő konzultáció után, ha lehetőség 
van rá, fellebbezni fog.

Molnár Tibor továbbra sem 
dolgozhat polgármesterként
▴   FOTÓ: BALÁZS ATTILA
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ISZLAI KATALIN

Korodi Attila elmondása szerint 
azt vizsgálták meg, hogy milyen 

eszközökkel rendelkezik a város az 
egészségügyi ellátás minőségének 
és a megelőzési folyamatoknak a 
fellendítésére. A polgármesterjelölt 
szerint egy rendszert kell kifejleszte-

ni a városban, ehhez pedig szükség 
van egy szakmai tervre arra vonat-
kozóan, hogy a város hogyan tud-
ja elvégezni a betegségmegelőzési 
feladatokat, milyen erősítéseket tud 
biztosítani. Példaként említette, 
hogy jelenleg is vannak olyan szol-
gáltatások, amelyeket finanszíroz 
a város, mint például a Gyulafe-
hérvári Caritas által végzett idős-
gondozás, emellett pedig az ország 

számos városi önkormányzata szű-
rőprogramokat is támogat.

Szerteágazó elképzelések

A konkrétabb tervekkel kapcsolato-
san Sógor Enikő elmondta: azt tűzték 
ki célul, hogy a betegségközpontú 
egészségügyi gondolkodás helyett a 
megelőzésre helyezzék a hangsúlyt. 
Ez a gyerekek esetében arra vonat-

kozik, hogy minél korábban lehes-
sen felismerni, ha a fejlődésükkel 
gond van, legyen az mozgási-, értel-
mi- vagy szociális területen. Ehhez 
egyebek mellett megerősítenék a kö-
zösségi asszisztensi és a háziorvosi 
hálózatot, illetve rendszeres szűrő-
programokat vezetnének be a tanin-
tézetekben. Ambrus Lilla a felnőttek 
szemszögéből emelte ki a megelőzés 
fontosságát, mint mondta, a városnak 
segítséget kellene nyújtania ebben a 
tekintetben, főként a háziorvosi szű-
rőprogramok kibővítése által. A cél 
az lenne, hogy a felnőtt lakosságot is 
időről időre szűrőprogramoknak ves-
sék alá, például úgy, hogy ezek költ-
ségeinek egy részét a háziorvosok, a 
másik felét pedig az önkormányzat 

biztosítaná. Korodi Attila a találkozó 
végén azt is elárulta, hogy egyezte-
téseket folytattak a Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórházzal, amelynek 
képviselői néhány kérést fogalmaztak 
meg. Ilyen például a kórház megkö-
zelíthetőségének javítása, 
mivel kritikus helyzetekben 
problémát jelenthet, hogy 
jelenleg egyetlen útvonal 
áll csak a mentők rendelke-
zésére. Egy másik észrevétel 
szerint ahhoz, hogy a kórház tovább 
fejlődhessen, orvoslakásokra van 
szükség, és noha ez a megyei tanács 
programja, a városnak is szerepe 
van benne, hiszen területekkel, en-
gedélyekkel segíteni tud, gyorsítani 
tudja a folyamatot.

A betegségek megelőzésére fektetnék a hangsúlyt
• Az egészségügy témájában tervezett kezdeményezéseiről tartott sajtótájékoztatót 
az Új lendület csapata szerdán Csíkszeredában. Korodi Attila RMDSZ-es polgármes-
terjelölt, valamint Ambrus Lilla háziorvos és Sógor Enikő pszichológus, pszichote-
rapeuta, a Korai fejlesztő- és rehabilitációs központ vezetője, önkormányzati képvi-
selőjelöltek a betegségmegelőzés fontosságát emelték ki.

• Nem foglalhatja el 
ismét a városvezetői 
széket Szentegyháza 
tisztségéből felfüg-
gesztett polgármes-
tere, miután a Hargita 
Megyei Törvényszék 
nem érvénytelenítet-
te a felfüggesztésről 
szóló rendeletet.

K O V Á C S  E S Z T E R

É brenlétünknek nagyobb részét 
töltjük a munkahelyen, mint 

otthon, éppen ezért fontos, hogy 
ez az idő jól, kellemesen teljen. A 
munkahelyi jólét Székelyföldön 
többnyire csak üres szlogen, ezért 
az inkubátorház csapatának fel-
tett szándéka, hogy a téma min-
den vetületét körbejárva hívja fel 
a figyelmet ennek fontosságára. 
Szombaton egész napos konferen-
ciát tartanak, amelyen részt vesz 
olyan streching-oktató, aki arról 
fog beszélni, hogy lehet úgy is mo-
zogni, hogy közben irodaszékben, 
irodai viseletben ülünk. Ott lesz 
Székely Pál, a helyi Vitality Klinika 
ügyvezetője, aki elmondja, hogy a 
munkaadók most már adóikból is 
leírhatnak egy bizonyos összeget, 
amelyet a munkavállaló egészségé-
re költhetnek anélkül, hogy nekik 
ez bármibe is kerülne. Előadást tart 
továbbá az ismert toxikológus, Za-
cher Gábor, aki az ülőmunka egyik 
legnagyobb átkáról, az elhízásról 
beszél majd. „Mutatunk jó példá-
kat olyan asztalokra, amelyek ma-
gassága állítható, hiszen szakem-
berek szerint az az egészséges, ha 
a munkaidő harminc százalékában 
állunk. Eljön Csókay András se-
bész, aki a stresszről fog beszélni: 
33 órán át műtötte a bangladesi ik-
reket, rá figyelt a fél világ, elég sok 

stresszhelyzetet élt meg. Elmondja, 
hogyan lehet a stresszt úgy leküz-
deni munkavégzés közben, hogy 
az ne hasson ki a családra sem. Jön 
egy táplálkozási szakértő, Vilics 
Katalin, a kiégésről pedig Antalka 
Ágota pszichopedagógus beszél 
majd” – sorolta ifj. Szakács-Paál 
István, az inkubátorház igazgatója.

Adj vért, hogy bejuthass!

Az eseménynek kettős célja van, hi-
szen a szervezők a véradás fontossá-
gára is felhívják a fi gyelmet, mégpe-
dig rendhagyó módon. „Kitaláltuk, 
hogy korlátozott számban adtunk el 
jegyet a konferenciára, előző nap vi-
szont leköltözik a megyei vérközpont, 
és aki itt vért ad, az be tud jönni in-
gyen. Hatvan véradó jelentkezett, a 
jelentkezők több mint fele még soha 
nem adott vért” – magyarázta Sza-
kács-Paál. A regisztráltak több mint 
fele tehát szó szerint vérét adja a 
részvételért, tette hozzá. Fontos tud-
ni, hogy bár a jegyek már elkeltek, a 
véradásra még lehet jelentkezni, van 
néhány szabad hely. A véradókat pén-
teken, február 28-án várják az inku-
bátorházba, ahol – a szombati belépő 
mellett – egészséges reggelit is kap-
nak. A konferencia részeként négy 
workshop is lesz délután: elsősegély-
nyújtás, streching, ingyenes orvosi 
állapotfelmérés a Vitality Klinika 
jóvoltából, illetve cross-fi tt edzés. Az 
esemény további részleteiről a Face-
bookon lehet tájékozódni.

Munkahelyi jólétre is szükség van
• Ne halj bele a munkádba! – ezt szeretné a székelyud-
varhelyi Hargita Business Center: a hét végén minikon-
ferenciát rendeznek, melynek témája a munkahelyi jó-
lét. A jegyek már elkeltek, de továbbra is be lehet jutni 
az eseményre, ha ezért a vérüket adják. Szó szerint.

Amit a véradóknak tudniuk kell
A váradás nem vérvétel: nem kell a reggeli kávéról lemondani, sőt 
éhesen sem kell maradni. Inni kötelező, legalább fél liter vizet a 
véradás előtt, és egy literrel utána. Egy dolgot nem lehet fogyaszta-
ni: alkoholt, legalább 24, de inkább 48 órával azelőtt. Dohányosok 
véradás előtt legalább két órán át ne gyújtsanak rá, tanácsolja a 
Hargita Megyei Vérközpont.




