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

Lassan nincs hírértéke annak, 
hogy a kormányhivatal idén 
is ötezer lejes bírságot szabott 

ki Gálfi  Árpád polgármesterre, ami-
ért magyar zászlókkal díszíttette fel 
Székelyudvarhelyt március 15-ére. 
Noha Venczel Attila városi főjegy-
ző korábban lapunknak elmondta, 

a városháza mindenképp 
fellebbezni fog a bírság 
ügyében, a Tiszta Kezekkel 
Székelyudvarhelyért Moz-
galom vezetősége úgy dön-
tött, hogy közösségi gyűjtést 
szerveznek arra az esetre, 
ha mégis fi zetni kell. Ennek 

érdekében gyűjtődobozt he-
lyeztek ki egy, a városközpont-

ban lévő cukrászdában, amelynek 
tartalmát pénteken összesítették.

2606 lej gyűlt össze

A pénz megszámolása után kide-
rült, hogy 2606 lejt adományoztak, 
ami kevéssel több, mint a kiszabott 

bírság fele. Gálfi  Árpád megköszön-
te az adományozók hozzájárulását, 
és örömét fejezte ki, amiért még 
vannak emberek, akiknek fontos a 
hasonló ügyekben való összefogás. 
A pletykákat elkerülendő megerő-
sítette, hogy a büntetés neki szól, 

nem lehet közpénzből kifi zetni. 
Egyébként számított a bírságra, 
mivel meglátása szerint ha kitűzik 
a nemzeti színű lobogókat Széke-
lyudvarhelyen, akkor ez elkerülhe-
tetlen. Ember Attila, a TKSZM elnö-
ke szintén köszönetet mondott az 
adományozóknak, majd rámuta-
tott, hogy az összegyűlt pénzt egy 
bankszámlán fogják elhelyezni, 
és akkor hasznosítják, ha valóban 
ki kell fi zetni a bírságot, ellenkező 
esetben jótékony célra szeretnék 
felajánlani.

Gálfi  arra is kitért, hogy hét 
hasonló ügyben szabtak ki rá bír-
ságot, ám minden esetben felleb-
beztek, és még nem születtek jog-
erős döntések az ügyekben, tehát 
fi zetnie sem kellett. A résztvevők 
Ember Attilával egyetértve kijelen-
tették, ha minden ügyben fi zetni 
kell, akkor mindenképp szervez-
ni fognak egy nagyobb horderejű 
gyűjtőakciót. Az eseményen jelen 
volt és a pénzszámolásban szere-
pet vállalt András Lehel helyi ön-
kormányzati képviselő, a Szabad 

Emberek Pártjának (POL) frakció-
vezetője, Zakariás Zoltán (EMSZ) 
és Ladányi László Zsolt (RMDSZ) 
parlamenti képviselők.

Összeszámolták az aprópénzt
A magyar zászlók miatt kirótt bírság fele gyűlt össze Székelyudvarhelyen

Aprópénzt számoló udvarhelyszéki 
politikusok. Olcsó kampányfogás

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

A N T A L  E R I K A

A tárcavezető röviden bemutatta 
az általa vezetett minisztérium 

három nagy tevékenységi területét. 
Ismertette a decentralizációs törvény 
jelenlegi helyzetét, kiemelve, hogy ha-
marosan véglegesítik a sport- és ifj ú-
sági minisztériummal azt a törvény-
tervezetet, amely helyi – megyei vagy 
önkormányzati – hatáskörbe utalná 
az iskolai nyári táborok és a megyei 
sportigazgatóságok ügykezelését. A 
fejlesztési minisztérium hamarosan 
elindítja a kataszterezési programot is, 
melynek során 2371 önkormányzat ré-
szesül egyenként 160 ezer lejes támo-
gatásban, hogy a lakosságnak ingye-
nes telekkönyvezési szolgá ltatá sokat 

nyú jtson – ö sszegezte a tá rcavezető . 
Arról is beszámolt, hogy a minisztéri-
um módosít az építkezési szaktanács-
adók és tervezési szakellenőrök vizs-
gáztatását szabályozó előírásokon. A 
minisztérium nyilvántartása szerint 
ugyanis jelenleg mindössze 572 épít-
kezési szaktanácsadó munkavégzése 
engedélyezett Romániában különbö-
ző felügyeleti szakterületeken, ezért 
is telik hónapokba vagy évekbe, amíg 
egy-egy ingatlan minden építkezési 
engedélyt megkap, de az is előfordul, 
hogy mire az utolsó is megérkezik, az 
elsőnek már le is járt az érvényessége. 
Ezzel egy időben az elavult építkezési 
törvények módosítására is szükség 
van, hiszen az 1970-es években szüle-
tett jogszabályokat már jócskán meg-
haladta az idő. Szót ejtett a hamarosan 
induló bölcsődeépítési programról, 

és arról, hogy a környezetvédelmi 
minisztériummal közösen a környe-
zetkímélő iskolabuszok vásárlását is 
lehetővé szeretnék tenni. Jelezte, hogy 
Erdőszentgyörgyön aláírták a kivite-
lezési szerződést egy 180 férőhelyes 
sportcsarnok megépítésére, amit a fej-
lesztési minisztérium fi nanszíroz.

Két olyan beruházást is megte-
kintett Cseke Attila, amely Maros-
vásárhely és Maros megye 
számára egyaránt fontos: 
a fedett uszodát, amely 98 
százalékban már elkészült 
és rövidesen átadják, ezt a 
minisztérium 52 millió lejjel 
fi nanszírozta. Ezt követően 
megtekintették a 2007-ben 
indított, ám 2013-ban megállt be-
ruházást, azt a sportkomplexumot, 
amelynek egy részét időközben a volt 
városvezetés az önkormányzat nevé-
re telekeltetett. Ennek helyzetét idő-
közben sikerült jogilag is tisztázni, 
és hamarosan kiírják a közbeszerzési 
versenytárgyalást is, folytatva, illet-
ve megmentve a sportlétesítményt.

Maros megyében járt a fejlesztési miniszter
• A Maros megyében elkezdett, illetve hamarosan kezdődő 
beruházásokról, fejlesztésekről tájékozódott pénteken Cseke 
Attila fejlesztési miniszter, aki Szovátán több Maros megyei 
RMDSZ-es politikussal, önkormányzati vezetővel találkozott.

GERGELY IMRE

D élelőtt az átadás előtt álló uszo-
dát és a felújításra váró jégpályát 

látogatta meg, találkozott a Gyergyói 
Hoki Klub vezetőivel, majd a gyergyó-

széki sportegyesületek veze-
tőivel, edzőkkel folytatott 
megbeszélést. Több mint 
harmincan ismertették azo-
kat a problémákat, amelyek-
kel tevékenységük során 
találkoznak, és amelyekre 
megoldást várnak a minisz-

tertől. Novák Károly Eduárd 
szembesülhetett sok olyan panasszal, 
amelyek minden sportágat érintenek, 
a sportiskolák pénztelensége, a nem 
megfelelő iskolai tornaórák kérdése, 
valamint a szponzoráció nehézkes-
sége is terítékre került. Az elöljáró el-

mondta, három hónapos mandátuma 
során a most felvetődött problémák 
nagy többségét már megismerte. Úgy 
érzi, eljött egy olyan pillanat, amikor 
rengeteg dolgot meg lehet változtatni 
az országban a sport terén. Jelenleg 
léteznek ugyan mindenféle sportágak 
és egyesületek, de nincs egy vízió, 
egy átgondolt irányvonal. „Rengeteg 
pénzt csak megszokásból költünk 
el, fi zetéseket adunk, aktivitásokat 
támogatunk, mert a törvény erre kö-
telez, de nem tudjuk, hogy ezeknek 
milyen hatásaik van és milyen ered-
ményeik lesznek” – fogalmazott. Rá-
mutatott arra is, hogy a gyerekek nem 
sportolnak sem az iskolákban, sem 
egyesületekben, azaz alig mozognak, 
és Románia e tekintetben a sor végén 
áll Európában. Novák úgy tervezi, 
hogy idén őszre készülhet el a romá-
niai sportstratégia, ami ezt megvál-
toztatja majd. 

Terepszemlén a sportminiszter

• A közösségi adományok összesítésekor kiderült, hogy 
öt nap alatt csupán a fele gyűlt össze a bírság összegé-
nek, amelyet Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármes-
terre szabott ki Hargita Megye Prefektusi Hivatala, amiért 
március 15-ére magyar zászlókkal díszítették fel a várost.

Cinizmus 
Rossz volt nézni, ahogy az 
udvarhelyszéki politikusok 
számolják az aprópénzt egy 
kávézóban, egy kormányon lévő 
párt tagjainak ugyanis nem 
lehet ez a feladatuk. Sokkal 
inkább az, hogy egyszer s 
mindenkorra rendezzék az évti-
zedek óta fennálló jelképhasz-
nálati keszekuszaság kérdését. 
Politikusainknak érezniük 
kellene, nincs rendben az, hogy 
az államelnök és a kormányfő 
nemzeti ünnepünkön közhelyek-
kel teli jókívánságokkal köszönti 
a romániai magyarokat, majd 
nyilván hagyja, mi több talán 
még elismerő oklevelet is küld 
az érintett prefektusi hiva-
taloknak (a hargitainak és a 
háromszékinek), amiért ismét 
megküldték az érintett magyar 
polgármestereket egy-egy 
büntetéssel. Gálfi Árpádnak a 
kávéházi oldott hangulatban 
kötelessége lett volna megkö-
szörülnie a torkát és határozott 
hangon felszólítania a meg-
választott képviselőket, hogy 
azonnal számoljanak be, mit 
tettek ez ügyben. Az érintett 
politikusoknak pedig – az egy-
lejesek számolgatása helyett 
– erről kellett volna kiselőadást 
tartaniuk. (Kozán István)

• A P R O P Ó

• Gyergyószentmiklósra látogatott pénteken Novák 
Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter, a látogatás része-
ként klubok vezetőivel és polgármesterekkel találkozott. 




