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Fellebbeznek a bírság ellen
Érvénytelenítenék a Székelyudvarhelyen kihelyezett zászlók miatti büntetést

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M int ismeretes, ötezer le-
jes bírságot szabott ki 
Hargita Megye Prefektu-

si Hivatala Gálfi Árpád székelyud-
varhelyi polgármesterre, amiért 
magyar zászlókkal díszíttette ki a 
várost március 15-ére. A kormány-
hivatal Marius Țepeluș prefektusi 
teendőkkel megbízott alprefektus 
által aláírt értesítőjéből kiderül, 
hogy a zászlók nem megfelelő 

használatát kifogásolták, vagy-
is hogy közterületen egy idegen 
ország jelképét használták a ro-
mán lobogó nélkül – tudtuk meg 
Venczel Attila főjegyzőtől.

Bíróságra mennek

A főjegyző elmondta, a bírságot Gálfi  
Árpád polgármesterre szabták ki – 
nem a város kasszájából kell kifi zetni 

–, hiszen a jogszabályok szerint kö-
teles felelősséget vállalni a hasonló 
ügyekben. Arról is beszélt ugyanak-
kor, hogy mindenképp fellebbezni 
fognak a büntetés ellen. Egyelőre 

nem kívánta közölni, hogy mivel vé-
dekeznek majd, hiszen ezzel felké-
szülési időt adnának a másik félnek. 
Kérdésünkre ugyanakkor kifejtette, 
a korábbi években több hasonló bír-
ságot is kapott a városháza a magyar 
szimbólumok használatáért, ezek 
mindegyike ellen fellebbeztek, ám 
jogerős döntés még nem született.

Gyűjtést szerveznek

A Tiszta Kezekkel Székelyudvarhe-
lyért Mozgalom a közösségi médi-
ában jelentette be, hogy gyűjtést 
szerveznek a polgármesterre 
kiszabott büntetés kifi zeté-
se érdekében és arra kérnek 
mindenkit, hogy ha jelképes 
összeggel is, de támogassák 
az akciójukat. Az e célból 
kihelyezett gyűjtődobozt a 
Városháza tér 6. szám alatt 
lévő cukrászdában lehet 
megtalálni. A dobozt pénteken 
közéleti szereplők és civil szerveze-
tek képviselőinek jelenlétében fog-
ják kibontani. Időközben Bíró Edith, 
a Székely Nemzeti Tanács helyi el-
nöke is jelezte, hogy támogatják a 
kezdeményezést.

• Mindenképp felleb-
bezni fog a székelyud-
varhelyi városháza a 
március 15-én kihelye-
zett magyar zászlók 
miatti bírság ügyében 
– közölte Venczel Atti-
la főjegyző. Időközben 
egy civil szerveződés 
közösségi gyűjtést 
is indított a polgár-
mesterre kiszabott 
büntetés kifizetése 
érdekében.

• Nincs mindenki megelégedve azzal, ahogyan Csíkfalván haladnak az önkormányzat 
által kezdeményezett fejlesztésekkel. Barabás József helyi lakos, az önkormányzat MPP-s 
képviselője szerint több elkezdett beruházás is abbamaradt, nincs előrelépés a község-
ben. Balogh István polgármester a kivitelezőkre panaszkodott, akikkel szerződést kellett 
bontaniuk, a munkálatokra pedig újabb versenytárgyalást hirdetniük.

A N T A L  E R I K A

V alóban sok az elkezdett be-
ruházás, építkezés vagy 
folyamatban lévő felújítá-

si munkálat a községközpontban, 
ahogy a többi faluban is, amelyek-
ről az ott áthaladó vagy a kevésbé 
tájékozott személy azt gondolná, 
abbamaradtak és egyhamar nem 
lesznek befejezve – magyarázta a 

Székelyhonnak Balogh Ist-
ván polgármester, aki so-
rolta is, hogy összesen 26 
beruházás van elkezdve 
vagy megpályázva. Ezek 
közül a legfontosabbakként 
négy iskolát, három kul-

túrotthont, a csatornázást, 
három ravatalozót említett, hozzáté-
ve, hogy a közelmúltban felépült egy 
új óvoda Csíkfalván, ahol az iskolát 
éppen tatarozzák, jelenleg a tetőt 
cserélik, Búzaházán is teljesen fel-
újítják az iskolát. A csíkfalvi gyere-
kek az iskolafelújítás miatt jelenleg 

különböző épületekben berendezett 
osztálytermekben tanulnak, még a 
polgármesteri hivatal földszintjén is 
működik egy osztályterem.

Állnak az építkezések?

A Székelyhon érdeklődésére Barabás 
József elmondta, nincs személyes 
konfl iktusban a polgármesterrel, 
csak azt látja és tapasztalja, hogy a 
falu 20 éve nem fejlődik. „Minden-
hol építkezések, amelyek nem ha-
ladnak” – így jellemezte a helyzetet. 
A polgármester ehhez hozzáfűzte, 
hogy részben igaza van az önkor-
mányzati képviselőnek, hiszen va-
lóban van olyan építkezés (például 
Jobbágyfalván az iskola esetében), 
ahol a kivitelező nem tartotta be azt, 
amit vállalt, ezért fel kellett bontani 
a vele kötött szerződést és új ver-
senytárgyalást kell kiírni. Hasonló 
történt a nyárádszentmártoni kul-
túrotthonnal is, ahol a versenytár-
gyalásokat elnyert kivitelező két éve 
abbahagyta a munkálatokat, a pe-
reskedés pedig hosszadalmas, amíg 

a szerződést felbontják és újat írnak 
ki – magyarázta a polgármester.

Csíkfalva a hozzá tartozó másik 
négy faluval – Jobbágyfalvával, 
Vadaddal, Nyárádszentmártonnal 
és Búzaházával – nem egy nagy 
község, kevés a saját bevétele, ezért 
folyamatosan pályázniuk kell, ha 
megvalósításokat akarnak elérni 
– mondta a polgármester, hozzá-
téve, hogy nincs is olyan pályázat, 
amelyre ne jelentkeznének. „Most is 

tizenhat pályázatunk van benyújt-
va a kormányhoz, amelyek között 
infrastruktúra-fejlesztés, ivóvíz- és 
szenny vízhálózat-megépítés, iskola-
épület-tatarozás, a tűzoltóság szá-
mára garázs építés, járdaszélesítés, 
utcai világítás, kultúrotthon-bőví-
tés, illetve a polgármesteri hivatal 
manzárdosítása szerepel.

Legyenek városias körülmények

Az önkormányzatot érdeklik a lako-
sok észrevételei is, amelyeket feltér-
képeztek és összegyűjtöttek. Ezek 
között ösvényjavítás, utcakövezés, 
buszjáratok nehézségeinek orvoslá-
sa, falutábla cseréje, sebességkor-
látozási táblák kihelyezése, kóbor 

kutyák befogása szerepelt. „Elvé-
geztük a községi vagyonleltár fel-
értékelését, rendbe tettük a községi 
levéltárat, felújítottuk a közvagyon 
nyilvántartását” – sorolta továbbá 
Balogh István, hozzátéve, hogy a 
község civil szervezeteit és egyhá-
zait is igyekeznek támogatni. Az 
utóbbi időszak megvalósításai kö-
zött 16 kilométernyi utca kövezését 
említette az elöljáró, továbbá a me-
zőgazdasági utak rendbetételét, egy 
búzaházi híd kiszélesítését, illetve a 
község összes utcájának telekelését. 
Mint mondta, minden lehetőséget 
kihasználnak, hogy fejlesszenek. 
„Ha az MPP-s tanácsos elégedetlen 
valamivel, nem haragszom, a kri-
tikájáért sem. Egyeztetünk, meg-
beszélünk mindent a tanácsban” – 
mondta az elöljáró, hozzátéve, hogy 
igyekeznek minél élhetőbbé tenni 
a körülményeket, hogy a lakosság 
ne menjen el, illetve akik külföldön 
dolgoznak, azok hazatérjenek. „A 
városhoz hasonló körülményeket 
igyekszünk teremteni a helybéliek 
számára, akárcsak azoknak, akik 
visszaköltöztek vagy ide telepedtek 
le” – tette hozzá.

Csíkfalván önerőből nehéz az előrelépés, ezért minden pályázaton részt vesznek

Balogh István, Csíkfalva polgármestere.
Nem haragszik a kritikák miatt

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Nem mindenkinek tetszettek a magyar zászlók 
Székelyudvarhelyen

◂  F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó




