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A Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla elutasította azt a 
fellebbezést, amelyet a 

Hargita Megyei Törvényszék 
februári, a Községháza fel-
irat eltávolítását elrendelő 
ítélete ellen nyújtottak be a 
csíkrákosiak. Ezzel a korábbi 

ítélet jogerőssé vált, és végre 
kell hajtani.

Elhúzódott a per

A Méltóságért Európában 
Polgári  Egyesület  (ADEC) 
még 2015-ben indított pert a 

Csíkrákos Községháza fel-
irat eltávolításáért a hivatali 
épületről. Első fokon a bíró-
ság helyt adott a keresetnek, 
de a per tárgyalását késleltet-
te, hogy első körben az alpe-
res azt kérte, az ügyet adják 
át a csíkszeredai bíróságnak, 
és ezt a Hargita Megyei Tör-
vényszék jóváhagyta. Miután 
a Csíkszeredai Bíróság meg-
állapította, hogy nem illetékes 
a per tárgyalására, az ügycso-
mó a Marosvásárhelyi Ítélő-
táblához került, onnan pedig 
visszaküldték a törvényszék-
re. Az első fokú ítélet február-
ban született meg.

Várják az indoklást

A Dan Tanasă vezette egye-
sület, akárcsak a többi, hasonló 
perben, ezúttal is azt kifogásol-
ta, hogy a Községháza megne-
vezésnek nincs román nyelvű 
megfelelője, érvelésük szerint 
ezt Magyarországról vették át, és 
törvénytelenül használják. Kér-
désünkre Császár Attila, Csík-
rákos polgármestere azt mondta, 
szeretnék megvárni a jogerős íté-
let indoklásának kézbesítését, és 
utána elemzik, hogy milyen lehe-
tőségeik vannak a továbbiakban.
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Kedvezőtlen a jogerős bírói döntés Csíkrákos számára

Nem maradhat a „Községháza”

A kifogásolt felirat Csíkrákoson. Nem maradhat ott
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Csíkrákoson is el kell távolítani a Községháza 

feliratot a polgármesteri hivatalnak otthont adó 

épületről – a Hargita Megyei Törvényszék első-

fokú ítéletét nemrég a Marosvásárhelyi Ítélőtáb-

la is megerősítette.

Miután az elmúlt napokban az 
ország több térségében is hava-
zott, ismét aktuálissá vált a téli 
gumiabroncsok felszerelésének 
kérdése. A legfontosabb tudniva-
ló, hogy az évekkel ezelőtti sza-
bályozással szemben, amikor 
dátumhoz kötötték a téli gumik 
használatát, a most hatályban 
lévő előírások szerint az időjá-
rási körülményeket kell figye-
lembe venni. Így azok a sofőrök, 
akik jéggel vagy hóval borított 
közúton közlekednek, kötele-
sek felszerelni a téli gumiabron-
csokat, ellenkező esetben akár 
közel 3000 lejes bírságot is kap-
hatnak – hívja fel a figyelmet az 
Avocatnet.ro jogi portál.

A forgalmit is bevonhatják

A 2002/195-ös számú sürgős-
ségi kormányrendelet értelmé-
ben így ha valaki az ország déli 
felében autózik, de csak az északi 
régiókra jeleztek előre alacsony 

hőmérsékletet és csapadékot, 
nem kell téli gumival ellátnia 
gépkocsiját. A jogszabályok sze-
rint a vonatkozó előírások be nem 
tartása kihágásnak számít, a 
szabálysértő sofőrök pedig nem-
csak szankciót kaphatnak, ha-
nem a rendőrség bevonhatja a 
jármű forgalmi engedélyét. A téli 
gumik mellőzése adott időjárási 
körülmények között a közleke-
désrendészeti szabályzatban né-
gyesszintű kihágásnak számít, 
amiért 9 és 20 közötti büntető-
pont adható. Egy büntetőpont ér-
téke jelenleg 145 lej – a bruttó 
minimálbér 10 százaléka –, tehát 
a kihágást elkövető sofőr 1305 és 
2900 lej közötti szankcióra szá-
míthat. Az európai uniós szabá-
lyok egyébként előírják, hogy a 
téli gumiabroncsokon szerepel-
nie kell az M. S. rövidítésnek, ami 
a sár (mud) és a hó (snow) angol 
megnevezésére utal.

KŐRÖSSY ANDREA

Havas és jeges úton kötelező a téli gumi

Megnövekedett a forgalom a csíkszeredai gumiszervizekben

Nagyszerű filmek 
a Csíki Moziban
A Csíki Moziban folytatód-
nak a vetítések: a hétvégén 
négy filmre válthatnak jegyet 
a mozikedvelők. Szombaton 
17.30 órától a Brazilok című 
2016-os magyar vígjátékot, 20 
órától pedig a Tiszta szívvel 
című magyar akció-vígjáté-
kot tűzik műsorra. Mindkét 
film esetében a belépőjegy 
ára felnőtteknek 15 lej, diá-
koknak, nyugdíjasoknak és 
mozgássérülteknek pedig 12 
lej. Vasárnap 17.30 órától a 
Kincsem című magyar roman-
tikus kalandfilmet, 20 órától 
pedig a Testről és lélekről című 
játékfilmet vetítik. A vasárnapi 
filmekre egységesen 20 lejért 
váltható belépőjegy. A jegyek 
elővételben megvásárolha-
tók a bilete.ro oldalon, illetve a 
Csíki Játékszín előterében hét-
köznapokon 16–19, hétvégén 
16–20 óra között.

A lelki egészség 
világnapja
Október 10. a lelki egészség 
világnapja, ennek célja a fi-
gyelemfelkeltés, valamint a 
pszichiátriai problémákhoz és 
a pszichiátriai problémákkal 
élőkhöz kapcsolódó előítéle-
tek elleni harc, a lelki egészség 
középpontba állítása. Ebből 
az alkalomból az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár 
közleményében rámutat, hogy 
tavaly 9,1 millió egészségbiz-
tosítással rendelkező személy 
váltott ki ártámogatott orvosi 
recepteket, közülük pedig 
csupán 440 ezren váltottak ki 
pszichiátriai vagy neurológiai 
betegségekhez orvosságokat. 
Ez az arány öt százalék alatt 
van. Az adatok szerint Hargita 
megyében is öt százalék alatti 
ez az arány: 146 610 bizto-
sított váltott ki recepteket 
tavaly, közülük pedig 6626-
on vették ki a szóban forgó 
készítményeket. A közlemény 
szerint ez az arány nem tükrö-
zi azoknak a biztosítottaknak 
a számát, akik mentális be-
tegségekben szenvedhetnek, 
mivel a meggyökeresedett 
mentalitás szerint szégyen az 
efféle betegségekkel orvoshoz 
fordulni. Felhívták a figyelmet, 
azon dolgoznak, hogy orszá-
gosan ösztönözzék a mentális 
betegségek időbeli kivizsgálá-
sát, kezelését, amelyek a mai 
kor, életvitel velejárói.

Nyílt napot tartanak

Focibajnoksággal összekötött 
nyílt napot tartanak a csíksze-
redai Hunyadi János utcai Szo-
ciális Szolgáltatási Központban 
pénteken. A VI. CSÁSZ Kupát a 
központ sportpályáján szerve-
zik meg, amelyen részt vesz-
nek a megyei gyermekvédelmi 
igazgatóság központjainak 
csapatai mellett a Kovászna, 
illetve Maros megyei gyermek-
védelmi intézmények csapatai 
is. Ugyanakkor a magyaror-
szági Csányi Alapítvány is be-
nevezett a bajnokságra, akik 
tekintettel a gyermekvédelem 
pillanatnyi anyagi helyzeté-
re, a részt vevő gyerekeknek 
ajándékcsomagot is hoznak 
– tájékoztatott Dászkel Ildikó, 
a Szociális Szolgáltatási Köz-
pont vezetője.




