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Elvárások az új városvezetéssel szemben
Elvárások. Mármint Csíkszere-

da, Hargita megye székhelye 
lakóinak a városvezetéssel (pol-
gármester, alpolgármesterek és 
tanácsosok) szemben. Az egyik – és 
talán legfontosabb – az (lenne), 
hogy Csíkszereda város kulcsának 
átadásakor a leköszönő polgár-
mester adjon át egy mandátumi 
tevékenységi elszámolást. Arról, 
hogy – legalább a legutóbbi – man-
dátuma alatt mire is költötték/fordí-
tották a rendelkezésükre álló (helyi-, 
megyei-, központi-, uniós és más 
forrásokból származó) közpénzeket 
a fontosabb tevékenységek terüle-
tén. Vagyis, hogy miket ígértek a 
választópolgároknak a mandátumot 
megelőző kampányban, aztán mi-
lyen elképzelések születtek megvá-
lasztásuk után, és hogyan próbálták 
kivitelezni azokat. No – és most, 
leköszönéskor – hogyan állanak 
a megvalósításokkal? Mit sikerült 
elvégez(tet)ni, és miket nem, s miért 
nem. Mi, választópolgárok, városla-
kók, szerettük volna hallani/olvasni/ 
tudni, hogyan alakultak a közügyek 
az utóbbi négy évben is. Hadd 
említsek néhány ilyen témát, ame-
lyek érdeklik a közügyre kíváncsi 
adófizetőket. Hogy tudja az újonnan 
megválasztott városvezetés, élén a 
polgármesterrel és helyetteseivel, 
honnan is kell induljon, folytassa a 
munkálatokat? Hadd emlékeztessek 
néhányra. Az egyik az lenne, hogy 
miért nem vették (sok esetben) 
figyelembe a lakók véleményét. Töb-
ben és többször kifejtették az embe-
rek, hogy nem kell ennyi egyirányú 
forgalmú utca, mert ezzel még 
jobban lelassul a város (különösen 
a központ) autós forgalma, aminek 
tudjuk melyek a következményei 

(nagyobb zsúfoltság, szennyeződés, 
idegeskedés stb.). Hadd emlékeztes-
sek arra, hogy a város legnagyobb, 
több mint tízezer lakosú részét 
(Tudor lakónegyed) szinte elzárták 
a központ közvetlen megközelítésé-
nek lehetőségétől. A Szentlélek-Tu-
dor-Kőrösi Csoma Sándor utcákon 
és Temesvári sugárúton át már nem 

lehet behajtani a központba, csak az 
egyetlen N. Bălcescu utcán át vagy 
kerülő utakon. Aztán – végül is – 
elismerték, hogy ez mégiscsak téves 
átalakítás volt, és visszacsinálják 
kétirányúvá legalább a Temesvári 
sugárút elejét. Azóta is várjuk! Ami 

pedig a parkolóhelyeket illeti – ha 
már a közlekedésnél tartunk – alig 
történt valami. Az egyre növekvő 
gépkocsiszámmal nem tart lépést 
a parkolók létrehozása, így lassan 
már autókat látni mindenütt, ahol 
egyáltalán – zöldövezet, tiltott 
zóna, utcasarok stb. – meg lehet 
állni, le lehet parkolni. Még jó, hogy 

jelenleg nincs fizetéses parkolási 
rendszer és nem alakult meg a helyi 
rendőrség, mert azoknak biztos 
lesz munkájuk. Egy másik probléma 
a külvárosi részek lakói – Csiba, 
Szécseny – panaszainak orvoslása. 
Eddig csak ígérték, hogy lesz, el-

kezdik az infrastruktúra kiépítését, 
majd az ottani utak rendbetételét 
– makadámút, majd aszfaltozás, hát 
sajnos az utak időleges kátyúzásán 
túl nem jutottak. Most, amikor annyi 
uniós pénz volt s még van, hogy a 
szemfüles és iparkodó – községi/fa-
lusi – helységekben és környékükön 
még a mezei utakat is leaszfaltoz-

ták. Talán érdemes szót ejteni arról 
is – hogy egyebek között – mire is 
ment el a közpénz egy része. Például 
megvették a zsögödfürdői vendéglőt 
bizonyos elképzelés mellett, azon-
ban a mai napig nem kezdtek vele 
semmit. Talán a mostani vezetés 

tesz valamit annak hasznossá tétele 
érdekében! Ugyanakkor – még 2014-
ben – megvásárolták a Szakszerve-
zetek Művelődési Házát. Emlékez-
tetőül, ez az épület azon dolgozók/
munkavállalók által befizetett 
szakszervezeti díjakból épült, akik 
1990 előtt akár egy hónapot is dol-
goztak és tőlük (egyébként minden 
alkalmazottól) levonták a hozzájáru-
lási illetéket. Ki ahány hónapot/évet 
dolgozott a rendszerváltás előtt, 
annyival (úgymond részvényes) 
járult hozzá a létesítmény elké-
szítéséhez, olyan részben egyféle 
társtulajdonos, tulajdonjog részese. 
A tulajdonjogban foglalt részjogo-
sítványokat kimerítően nem lehet 
felsorolni, de nevesíteni szokás a 
következőket: a birtoklás joga (ius 
possidendi), a használat joga (ius 
utendi), a hasznosítás, másképpen 
gyümölcsöztetés joga (ius fruendi), 
az elhasználás, átalakítás, meg-
semmisítés joga (ius disponendi 
de substantia), az elidegenítés és 
megterhelés joga (ius alienandi), 
a tulajdonról való lemondás joga 
(ius derelinquendi). Utóbbi há-
romról együtt mint rendelkezési 
jogról (ius disponendi) is szokás 
beszélni – olvasható a Wikipédiá-
ban. Nyilvánvalóan a ház intéz-
ményét irányítók/ott dolgozók 
csak a birtoklás- és a használat 
jogával rendelkeztek, és semmi 
esetre sem a rendelkezés jogával. 
S akkor – nyilván közpénzből – a 
város megvette a házat. Kitől és 
milyen (jogi) alapon? Egyébként – 
tudtommal – ezt az ügyet vizsgál-
ták az igazságügyi szervek is, de 
– valamiért – ejtették a vádat. 

Köz-ügyes

Csíkszereda az épülő új óvodával 
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Sok mindenről értesültem Katona 
Zoltán által közöltekből, Barcs 

Sándor és udvarhelyi kapcsolatai 
címmel megjelent nagyszerű írásából, 
de úgy vélem, kimaradt Bartha János 
viszontagságos esetének megemlíté-
se. Bartha János a székelyudvarhelyi 
Hitelszövetkezet főkönyvelői teendőit 
végezte a hetvenes évek elejétől. 
Akkoriban, ez a hitelintézmény volt az 
egyedüli, amely fogyasztói hiteleket 
nyújthatott a természetes személyek-
nek. Ugyanakkor kifizetéseket végzett 
a Mezőgazdasági Bank megbízásából 
egyéni gazdák részére, az állami 
cégeknek leadott tejért és vágóálla-
tokért. Napi kapcsolat volt a bank és 
hitelszövetkezet között. Egy adott 
pillanatban a bank könyvelőségének 
pultján egy hatalmas orchidea négy 
csodálatosan szép virággal lepte meg 
a klientúrát és banki személyzetet. 
Egyazon helyiségben fejtettük ki tevé-
kenységünket a Nemzeti Bank alkal-
mazottaival. Rengeteg ember bámulta 
az orchideát, valakinek eszébe jutott 
Bartha János fényképező tevékenysé-
ge, és felkérte a virág lefotózására. Ő 
ezt meg is tette, de nem tudott távozni 
a bank épületéből, mert a kijárati 

ajtót az őr lelakatolta. János feljött az 
emeleti irodámba traccsolni. Mond-
tam neki, csináljon rólam is útlevélbe 
való képet, mert Csehszlovákiába 
készülök az udvarhelyi jégkorongcsa-
pattal. Alig, hogy elkattant a doboza, 
kopogás nélkül, valósággal berontott 
irodámba Gyigyi, a hírhedt kutyás 
milicista. Állambiztonságról, Sze-
kuritátéról ordítozott, majd kikapta 
János kezéből a fényképezőgépet. 
Engem meg kioktatott: baj lesz a bank 
belsejében általam engedélyezett 
fényképezésért! A készüléket milicis-
ták módjára, semmiféle jegyzőkönyv 
kitöltése nélkül elkobozta. János sírva 
fakadva, némán bámulta a távozó 
egyenruhást. Lementem a banki 
kapushoz, aki elmondta, hogy valaki 
értesítette a milíciát a fényképezésről, 
amire azok elrendelték a kijárati ajtó 
lelakatolását, érkezésükig. Tisztában 
voltam, hogy a bank épületére sehol 
nincs feltüntetve a tilos fényképezni 
jelkép, tehát nem követtem el törvény-
sértést. Azonnali kihallgatást kértem 
a Szekuritáté akkori főnökétől. Gyigyi 
már ott téblábolt a főnök irodájában, 
reszketve lapozta a törvénygyűj-
teményt, keresve az általa kitalált 

paragrafust. Nem találta, mert nem lé-
tezett. Szememre hányta, hogy illene 
tudnom, Bartha J. felesége magyar 
állampolgár! A szeku főnöke utasí-
totta a fényképezőgép visszaszolgál-
tatására. Két hónap elteltével Bartha 
János sírdogálva újságolta nekem, 
hogy hát a gépet visszakapta, de az a 
barom földhöz verte, és már semmire 
sem használható. Néhány hónap el-
teltével, egy Patru nevezetű milicista 
érkezett a városi parancsnoki székbe. 
Azt beszélték, hogy büntetésből, hat 
hónapra helyezték Székelyudvar-
helyre. Nagyon rossz hírek terjedtek 
az unatkozó milicistáról. A Nemzeti 
Bank egyik könyvelője feldagadt 
arccal, kivörösödve, sírva tért vissza a 
milíciáról. Férje, akivel egy épületben, 
de teljesen külön háztartásban éltek, 
kirámolt egy piaci ruhás üzletet, haza-
vitte a lopott holmit. A milicista azért 
pofozta, hogy ismerje el, hallotta a 
rablás éjszakáján férje mozgását, de 
nem jelentette. Egy másik konkrét 
esettel bankunk hitelezési osztályfő-
nökének öccse jelentkezett. A milícia 
parancsnoka felhívatta az irodájába, 
elébe tett egy ív papírt és megparan-
csolta románul: írja le, mennyi pénzt 

adott Bartha Jánosnak azért, hogy 
ötezer lej hitelt kaphasson a Hitelszö-
vetkezettől? Ő tagadta, mire a milicis-
ta úgy fültövön vágta, hogy szinte a 
padlóra esett. Ijedtében, és hát nem 
akart még egy akkora nyaklevesben 
részesülni, leírta, hogy emlékszik egy 
negyedes vaníliás likőrre, amikor a 
pénzt megkapta. Sokan nem adtak 
semmiféle ajándékot, de nyilatkoztak 
valamit, csakhogy a verést megelőz-
zék. Ezzel a gyakorlattal több évre 
visszamenőleg több száz hitelből 
részesülőt sikerült kényszeríteni a 
kinyilatkoztatásra. Ha jól emlékszem, 
1700 lej körüli értékű csokoládét, 
konyakot, sört, szilvapálinkát, 
neszkávét, tésztákat róttak János 
nyakába, mint megvesztegetést. 
Több mint egy év letöltendő börtönre 
ítélték, amit nagyjából le is ült. Végig 
könyvelőként használták a csíksze-
redai börtön irodájában – mesélte 

János. Szabadulása után hamarosan 
kitelepedtek Magyarországra. A fenti, 
régen lejegyzett eseményeket azért 
tárom most a nyilvánosság elé, mert a 
Harvíz részvénytársaság nem hajlan-
dó a lakótársaink sokaságát rávenni 
arra, hogy az esővízcsatornáikat 
válasszák le a szennyvízcsatornáról, 
ne öntessék el szennyvízzel kertjein-
ket, udvarainkat. (Rácsatlakozni egy 
szolgáltatásra a törvényes előírások 
mellőzésével, fizetés nélkül, kimeríti 
a bűncselekmény fogalmát). Ez már 
többször megtörtént, és egy közepes 
eső esetében meg fog ismétlődni. 
Ha én, és még sokan mások hozzám 
hasonlók, emiatt megfertőződnek a 
koronavírussal, a fentebb leírt esemé-
nyeket nem akarom magammal vinni 
a túlvilágra. Szóljon hozzá a témához 
Harvíz Rt. vezérigazgató ura.
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