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Egy-egy lejt gyűjtenek
Sajátos módon fi zetik ki a szentgyörgyi zászlóbírságot

B Í R Ó  B L A N K A

Benkő Erika, a jogvédelmi 
szolgálat vezetője csütörtöki 
sajtótájékoztatóján elmond-

ta, a gyűjtés valójában nem a 
pénzről szól, a közösség összetar-
tozásának szimbóluma, azt jelzi, 
hogy a „nemtelen támadásoktól” 
meg tudjuk védeni magunkat. 
Ezért azt a kérést fogalmazzák 
meg, hogy mindenki csak egy lejt 
ajánljon fel, és nem többet erre a 
célra. „Világos jelzés kell legyen ez 
a gyűjtés: a magyar közösség szá-
mára fontos, hogy március 15-én 
a saját szimbólumaival ünnepel-
hessen, ez nem egy politikus vagy 

polgármester elképzelése. Üzenet, 
hogy hagyják békén az ünnepein-
ket, a szimbólumainkat” – mondta 
Benkő Erika. Felidézte, a közösség 
erejét, összetartását mutatja, hogy 
amikor George Simion, a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
képviselője Sepsiszentgyörgy fő-
terén készített videóval uszított 
a magyar szimbólumok ellen, a 
közösségi oldalon több száz sep-
siszentgyörgyi civilizált hozzászó-
lásban öntudatosan megvédte a 
magyar jelképeket.

Minden évben, amikor március 
15-e után pénzbírságokkal sújtják 
a polgármestereket, elsősorban jo-
gi úton próbálják érvényesíteni az 
igazukat, de az igazságszolgáltatás 
malmai lassan őrölnek, legkeve-

sebb egy év, amíg végleges döntés 
születik, így azonnal, még ebben a 
hangulatban tartották fontosnak a 
szimbolikus gyűjtést. Folyamatban 
van egy platform készítése: néhány 
napon belül a Mikó Imre Jogvédel-
mi Szolgálat oldalán online is be 
lehet fi zetni az egy lejeket. 
Addig a sepsiszentgyör-
gyi irodába naponta 9–16 
óra között lehet bevinni a 
pénzt. Arra kérik a sepsi-
szentgyörgyieket, készítse-
nek, osszanak meg fotókat 
az adakozásról, és biztassák 
erre ismerőseiket. Ha a bírságot ér-
vényteleníti a bíróság, vagy ha tíz-
ezer lejnél több gyűl össze, a pénzt 
jótékony célra ajánlják fel.

Mint ismert, a Kovászna me-
gyei prefektusi hivatal ötezer lejre 
büntette a sepsiszentgyörgyi pol-
gármestert a március 15-én a város-
ban kitűzött magyar zászlókért, és 
további ötezer lejre a más magyar 
szimbólumok használatáért.

Feldíszített városközpont 
Sepsiszentgyörgyön március 15-én

▴  FORRÁS:  ANTAL ÁRPÁD
     FACEB OOK-OL DAL A

K O V Á C S  E S Z T E R

A D3 televízió híradóinak gyűj-
teményéhez jutott hozzá a szé-

kelyudvarhelyi városi könyvtár, az 
ömlesztett kazettákból álló gyűjte-
ményből elsőként – véletlenszerűen 

– egy 2004. január eleji híradósoro-
zatot ragadtak ki, ezt osztották meg 
a közösségi oldalon. Az archívum 
azonban rendezetlen, egyelőre azt 
sem tudni, hogy a televízió alapítá-
sáig, 1994-ig nyúlnak-e vissza a felvé-
telek. „A gyűjtemény bizonyos része 
még a régi AtiBeta televízió idejéből is 
származhat. De nem derül ez ki, mert 

maguk a kazetták elég kevés informá-
ciót hordoznak, az ún. műsorlapok 
elvesztek, nem tudjuk ilyen formában 
beazonosítani, hogy melyik kazettán 
mi lesz, tehát egyenként végig kell 
nézni azokat” – osztotta meg Szőcs 
Endre. A városi könyvtár igazgató-
ja úgy becsüli: ha két személy teljes 
munkaidőben a felvételek feldolgozá-
sával foglalkozna, akkor is legalább 
két évbe telne a teljes anyag digitali-
zálása. A könyvtárnak jelenleg nincs 
erre kapacitása, ezért az elképzelés 
szerint a lakosságot is bevonják a 
folyamatba: az intézmény közösségi 
oldalán teszik közzé a helytörténeti 

szempontból fontos, magazinos hír-
adós anyagokat, és arra kérik az ud-
varhelyieket, ha ismerik a felvételen 
szereplőket vagy a bemutatott esemé-
nyekről tudnak részleteket, akkor azt 
jelezzék az intézménynek.

Adatbázist is készítenek

A digitalizálási folyamattal párhuza-
mosan ugyanis adatbázis is készül: 
a kazetták mindenikén legalább egy 
tucat híradó van, ezeket felszabdalva 
vezetik be a rendszerbe, a kísérő in-
formációkkal együtt, így minden hír-
adó egyénileg visszakereshető lesz. 

„Többéves munka előtt állunk. Mivel 
magam is dolgoztam a tévénél, ezért 
tudom, hogy nagyon sokan hoztak 
el onnan kazettákat, tehát hiá-
nyos az archívum. Ugyan-
akkor a kazettákat nem a 
legideálisabb körülmények 
között tárolták, tehát bi-
zonyára lesznek olyanok, 
amelyeket nem tudunk 
majd használni, de minde-
zek mellett is felbecsülhe-
tetlen értékű gyűjteményhez 
jutottunk. Kíváncsian várjuk, hogy 
mikre bukkanunk” – jegyezte meg a 
könyvtárigazgató.

Visszanézhető lesz Székelyudvarhely mozgóképes múltja
• Felbecsülhetetlen értékű videótékával bővült a szé-
kelyudvarhelyi városi könyvtár helytörténeti gyűjtemé-
nye: a helyi televízió régi kazettagyűjteménye számos 
izgalmas, érdekes történetet rejthet, az anyag feldolgo-
zása azonban évekbe telik majd.

• Szimbolikus összegű felajánlásokat gyűjt a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat, miután Antal Árpád sep-
siszentgyörgyi polgármestert tízezer lejre bírságolta 
a kormányhivatal a magyar zászlók és szimbólumok 
március 15-ei kitűzése miatt.

Közvita a városháza honlapjának átalakításáról
A Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal pénteken 14 órától közvitát 
szervez az intézmény hivatalos honlapjának (www.tirgumures.ro) 
átalakítási tervéről. Az eseményre online kerül sor, a ZOOM platformon 
keresztül. A platformra egy link segítségével lehet belépni, amelyet az 
érdeklődők ingyenesen kérhetnek a protocol@tirgumures.ro e-mail- 
címen március 19-én 10 óráig.

• RÖVIDEN 

GERGELY IMRE

A testület márciusi rendes ülésén 
Csergő Tibor András polgármes-

ter terjesztette elő az árváltoztatá-
si javaslatot. Ennek értelmében az 
ivóvíz köbméteréért ezentúl 2,95 lejt 
kell fi zetni, a csatornadíj pedig 2,39 
lej lesz köbméterenként. Az árakhoz 
még hozzájön a 9 százalékos áfa. 
Mostanáig 1,97 lej volt az ivóvíz ára, 
míg a szennyvíz tisztítása 1,44 lejük-
be került a gyergyószentmiklósi fo-
gyasztóknak. A polgármester hang-
súlyozta, legutóbb 2014-ben történt 

áremelés ezeknél a szolgál-
tatásoknál, és részben ez 
a nyomott ár vezetett oda, 
hogy a korábbi szolgáltató, 
a GO Rt. csődbe ment. Hoz-
zátette, az új árak alacso-
nyabbak lesznek a Harvíz 

Rt. vagy a két gyergyószéki 
szolgáltató, a Redisza és az Aquaserv 
Maros árainál. Múlt ősszel egyéb-
ként egy ennél magasabb ár volt 
javaslatként előterjesztve, de a köz-
szolgáltatásokat felügyelő országos 
hatóság, az ANRSC állapította meg a 
most elfogadott árakat.

Az előterjesztést követő vita so-
rán Kémenes László EMSZ-es ta-
nácsos azt a javaslatot tette, hogy 
az áremelésre majd akkor térjenek 
vissza, amikor az új hálózat műkö-
dése teljesen megismerhető lesz és 
megszűnnek a jelenlegi nyomás-
problémák, azaz a Hő-, Víz- és Csa-
tornaszolgáltató Közmű valóban 
színvonalas szolgáltatást tud bizto-

sítani. Ellenvetésként Bajkó László 
POL-os képviselő azt fejtette ki, hogy 
egyrészt az ANRSC által megállapí-
tott árat csak akkor lehet elvetni, ha 
az valóban szakmailag indokolható, 
másrészt pedig ha továbbra is a régi, 
nyomott ár maradna érvényben, ak-
kor az új cég sem tudna fenntartható 
módon szolgáltatást biztosítani. 

Erős Levente (RMDSZ) sze-
rint még az új árak mellett is csak 
remélhetik, hogy a szolgáltatás 
fenntartható lesz, hiszen most még 
szabadeséssel érkezik a víz a fo-
gyasztókhoz, de amint az új, kiépí-
tés alatt álló rendszert beüzemelik, 
már magasabb működési költsé-
gekkel kell számolni. Az áremelést 
végül 12 igen szavazattal elfogadta 
a testület, az EMSZ-frakció három 
képviselője tartózkodott, ketten el-
lene szavaztak.

Nyomáspróbára készülnek 

A tanácsülést megelőzően egyébként 
a polgármester és a közmű vezetője 
sajtótájékoztatón ismertette a válto-
zásokat, és itt közölték azt is, hogy 
jövő héten nyomás alá helyezik a 
Dózsa György, Békény és Pacsirta ut-
cákban az új víz- és csatornahálózat 
vezetékeit. Amennyiben a nyomás-
próba során az ott élők szivárgást 
vagy más rendellenességet észlel-
nek, kérik, jelezzék ezt a szolgálta-
tónak a következő telefonszámok 
egyikén: 0751-327827, 0740-570195, 
0745-705596. Ha mindent rendben 
találnak, a következő időszakban 
megtörténik a háztartások rákötése 
is az új hálózatra.

Nő a víz ára és a csatornadíj
• Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvíztisztítás árának 
emeléséről döntött a gyergyószentmiklósi önkormány-
zati képviselő-testület. Az új díjszabás április elsejétől 
lép érvénybe. A szolgáltatásokkal kapcsolatos még, 
hogy jövő héten több utcában is elkezdődnek a nyomás-
próbák az új hálózaton.




