
Kórházba került a székelyudvarhelyi polgármester

Koronavírus-fertőzéssel diagnosztizálták Gálfi Árpádot, Székelyudvar-
hely polgármesterét, akit kedden beutaltak a helyi kórházba. Beláza-
sodott hétfő éjjel, fáradtságot érzett, ezért kedden reggel bement a 
kórházba, ahol mind a gyorsteszt, mind pedig a PCR-teszt igazolta a 
fertőzést. „Felelősségtudattal döntöttem úgy, hogy nem megyek be 
a hivatalba, nem találkozom senkivel, hanem egyből teszt alá vetem 
magam” – mondta érdeklődésünkre az elöljáró. Mint részletezte, nem 
köhög, nem tapasztalt légzési nehézséget, a körülményekhez képest 
jól van, de az orvos javaslatára befeküdt. Reméli, hogy hamarosan 
kiengedik. Mint tőle megtudtuk, az előjegyzése alapján csütörtökön 
kapta volna meg az oltást, a Pfizer-BioNTech vakcináját. A teendőit 
az alpolgármester és a városmenedzser látja el, és várja, hogy minél 
hamarabb visszatérhessen a hivatalba. „Arra biztatok mindenkit, hogy 
oltassa be magát” – zárta a polgármester. 
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Városszépítés önerőből
Példát mutatna a gyergyói Fenyő Szövetség

GERGELY IMRE

A zt tapasztalja, hogy szá-
mos városi fejlesztést, par-
kosítást, járdaépítést nem 

becsülnek meg az emberek, fákat 
törnek ki, autók parkolnak a jár-
dákon. Úgy gondolja, ha rá tudná 
venni az embereket arra, hogy ma-
guk tegyenek valamit a környeze-
tükért, akkor arra büszkék lenné-
nek, és vigyáznának rá – mutat rá 
Musulin Péter, a Fenyő Szövetség 
Egyesület alapítója.

A kezdeményezés motorja

Maga akar jó példával elöl járni, 
éppen ezért saját pénzéből vásárolt 
közel 30 fát, amelyet a Bucsin ne-
gyed egyik forgalmas belső utcája 
mentén szeretne elültetni. Ott az 
utca két oldalán, az út és a járda kö-
zött valamikor zöld szigetek voltak, 
de ezeknek mára csak a nyomai 
maradtak, parkolónak használják 
a környéken élők. 

Mint a Facebookon közzétett 
felhívásában fogalmaz, a Bucsin 
negyedi 15-ös, 16-os, 17-es és 18-as 
tömbház előtt az út mindkét olda-
lán dísz-, valamint gyümölcsfákat 
ültetnének, a pázsitot is helyreállí-

tanák, sőt az év folyamán a járdafe-
lületet is kijavítanák. Musulin Péter 
megkeresésünkre elmondta, a faül-
tetés lenne sürgősebb, hiszen erre 
a tavasz volna az alkalmasabb. A 
megkopott járdafelületekre pedig 
5 centiméter vastag betont szeretne 
öntetni, és így állítaná helyre azo-
kat. Ennek a munkának is állná a 
költségeit – jelentette ki. 

A város engedélyét várja

Megvannak az emberek is, akikkel 
együtt kivitelezné az akcióját, de 
szeretné, ha a környéken lakók is 
bekapcsolódnának ebbe, hiszen így 
nagyobb az esélye, hogy vigyázni is 
fognak az új zöldövezetekre.

A megmozdulásnak egyelőre 
nincs konkrét időpontja, ugyanis 
ehhez a városháza engedélyét vár-
ja. Mivel közterületeken történne a 
szépítő munkálat, ehhez szükséges 
a polgármesteri hivatal jóváha-
gyása. Mint elmondta, körülbelül 
egy hónapja írásban kérelmezte 
az engedélyt, ezt követően pedig 
a városháza egy illetékesével a 
helyszínt is bejárták, a jóváhagyást 
azonban még nem kapta meg. Hoz-
zátette, ő még azt is vállalná, hogy 
az engedély nélkül is elvégzi a fa-
ültetést, a pázsit helyreállítását, 
még az esetleges bírság ellenére 

is, de arra nincs hatásköre, hogy 
felszólítsa az ott lakókat, hogy ne 
parkoljanak a jelzett helyen. Vitat-
kozni, személyeskedni pedig nem 
szeretne senkivel.  

Mindenképp derűlátó

Addig is, amíg a városháza válaszol 
a beadványára, egy másik városrész 
is megszépül Musulin Péternek és a 
Fenyő Szövetség elképzeléseibe be-
kapcsolódó civileknek köszönhető-
en. A gyergyószentmiklósi Muskátli 
vendéglő szomszédságában talál-
ható üres, kihasználatlan telken 
ültetnek fákat, kavicsozott 
sétányt alakítanak ki. Ehhez 
a területrendezést egy közel-
ben lakó vállalta. Ez az ak-
ció már a héten megvalósul, 
és más hasonlókat is tervez 
a közeljövőben. Például 8 
darab betonból készült vi-
rágtartót készíttetett, amelye-
ket olyan járdák mellé helyezne el, 
amelyekre rendszerint ráparkolnak 
az autók, akadályozva a gyalogosok 
közlekedését, és fémoszlopokat is 
vásárolt, amelyeket ugyancsak az-
zal a céllal állítana fel, hogy távol 
tartsa a járdától az autósokat. Mu-
sulin Péter arra számít, hogy kezde-
ményezése, példája másokat is arra 
késztet majd, hogy környezetükben 
hasonló munkába kezdjenek. Hoz-
zátette, biztosan vannak, akik úgy 
gondolják, az ilyen civil megmoz-
dulásoknak nincs értelmük. Nekik 
azt üzeni: „Nem kell segítsenek, 
csak ne akadályozzanak. Hagyja-
nak minket dolgozni.”

  Folytatás a 6. oldalról

hogy a megyei jogú városok közül 
mi hívtuk le a legtöbb forrást az 
utóbbi néhány évben. Ennek tük-
rében mondom: az elmúlt években 
zajlottak a papírozások és a projek-
tek előkészítése, idén pedig a kivi-
telezések kezdődnek el. Említek is 
néhány befektetést: az Orbán Ba-
lázs iskola tornatermének befeje-
zése, a Bányai János iskola főépü-
letének rendbetétele, ugyanakkor 
remélem, hogy a csillagvizsgáló 
felújítására kiírt negyedik közbe-
szerzés már sikeres lesz. Útháló-
zatra is 15 millió eurós pályázatunk 
van. Feladatunk tehát van bőven. 
Itt azonban már a 2021–2027-es pá-
lyázati időszakra is fel kell készül-
nünk: erre idén a testület 5 millió 
lejt hagyott jóvá előtanulmányok 
elkészítésére. Mert mindenki szá-
mára világos kell legyen: ahhoz, 
hogy bárhová is pályázhassunk, 
tiszta telekkönyvekkel és tanulmá-
nyokkal kell rendelkeznünk. Nem 
szeretnénk, ha még egyszer kima-
radna Székelyudvarhely ezekből a 
lehetőségekből. 

 
– Részben már választ kap-

tam, azonban még egy kicsit 
feszegetném a kérdést. Az el-
múlt négy évben különböző fej-
lesztési irányokat láthattunk a 
nagyobb székelyföldi települé-
seken (Csíkszereda az elkerülő 
utakra fókuszált, el is készült 
két szakasz; Sepsiszentgyörgy 
a multik megadóztatására fek-
tetett hangsúlyt; Gyergyószent-
miklóson uszodát építenek). Eh-
hez képest Székelyudvarhelyen 
– legyünk őszinték – kívülről 
még nem sok látszik. Vagy más 
szemüveggel kell néznünk?  

– Jól van, akkor érintsük a te-
relőút kérdését. 2016 után megszü-
letett a döntés, miszerint a város 
határvonalán szeretnénk megé-
píteni az északnyugati terelőu-
tat, azaz a Bethlenfalva–Szejke 
közötti szakaszt. El is készítettük 
2017-re annak előtanulmányát, és 
beazonosítottunk 273 területtu-
lajdonost, 2018-ban azonban az 
illetékes minisztériumban szem-
besültem azzal, hogy Székelyud-
varhely nem szerepel az országos 
mestertervben, ami annyit jelent, 
hogy erre a tervre nem pályázha-
tunk uniós forrásokra. Egy ilyen 
terelőút megépítése azonban Szé-
kelyudvarhely 10 éves beruházá-
si költségvetésével felérő össze-
get jelent, így tehát csakis külső 

források bevonásával lehetne 
megvalósítani. Abban azonban 
bízom, hogy megtaláljuk a pénz-
forrásokat – akár az épp kormá-
nyon lévő RMDSZ segítségével. 
Ugyanakkor a délnyugati, a Beth-
lenfalva–Jézus-kápolna közötti 
terelőút kérdése is fontos, hiszen 
ez tulajdonképpen tehermentesít-
hetné a városközpontot, ugyanis 
a város utcáinak jelentős részét 
bele lehetne kötni ebbe. Ennek 
tervezését minél hamarabb el kell 
kezdenünk. Ehhez azonban az ál-
talános rendezési tervünket (PUG) 
is módosítanunk kell, ugyanis a 
tervezett nyomvonalat a város ál-
talános rendezési terve nem tar-
talmazza. 

És engedjen meg még két té-
mát: egyik a városi uszoda kér-
dése. Szerintem jogos elvárás a 
székelyudvarhelyiek és udvar-
helyszékiek részéről, hogy legyen 
a városnak uszodája; jelenleg az 
előtanulmányoknál tartunk, a 
beruházást kormánytámogatás-
ból képzeljük el. A másik kérdés 
a városi futballstadion teljes fel-
újítása, ami esetében ugyancsak 
az előtanulmányoknál tartunk, a 
beruházásnál ez esetben is kor-
mánypénzekre számítunk. 

 
– Ha már érintőlegesen spor-

tot említ, térjünk ki erre is. 
Évekkel ezelőtt Székelyudvar-
hely ott szerepelt az országos 
sporttérképen, egy ideje azon-
ban eléggé lekopott onnan. 

– Sportkérdésben Székelyföl-
dön nagyjából körvonalazódtak 
sportáglefedettségek. Láthatjuk, 
hogy Gyergyószentmiklóson a 
jégkorong, Csíkszeredában a jég-
korong és a labdarúgás, Sepsi-
szentgyörgyön a labdarúgás és a 
kosárlabda erős. Székelyudvar-
helyen a kézilabdának, a birkó-
zásnak, az asztalitenisznek és a 
teremlabdarúgásnak van hagyo-
mánya. Mi ezekre kell fókuszál-
junk. Azt mindenképpen be kell 
látnunk és el kell fogadnunk, 
hogy a városnak nincs akkora le-
hetősége, hogy minden felsorolt 
sportágat magas szinten tudjon 
támogatni. Tudjuk, hogy bizonyos 
sportágakat ki kell emelni, máso-
kat azonban nem szabad elenged-
ni; de tény, hogy egyfajta prioritá-
si listára szükség lesz a következő 
időszakban.

Kozán István

* A polgármesterrel múlt héten ké-
szítettük az interjút. 

• Újjáélesztené azokat a zöldövezeteket, amelyeket 
az utóbbi időben parkoló autók foglalnak el, ugyan-
akkor további akciókkal tenné rendezettebbé a várost 
az újonnan alakult Fenyő Szövetség. A civil szervezet 
vezetője úgy gondolja, a mostani állapotokon kis ösz-
szefogással sokat lehetne javítani.




