
2018.  DECEMBER 7–9.,  PÉNTEK–VASÁRNAP2 A K T U Á L I S #pénzbírság  #kétnyelvűség  #beruházás

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik munkanapokon.
Kiadó: Príma Press Kft.
ISSN: 1844-4318

Székelyhon
A CSÍKI HÍRLAP

Csíkszék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266–371100

Főszerkesztő

Főszerkesztő-helyettes

Fiókszerkesztőség-vezető

Fotórovat-vezető

Tartalomigazgató

Ügyvezető igazgató

Kozán István

Kovács Eszter

Iszlai Katalin

Beliczay László

Szüszer Róbert

Zilahi Imre

530211, Csíkszereda, Márton Áron u. 18. szám • E-mail: csikihirlap@csiki-hirlap.ro, reklam@csiki-hirlap.ro, hirdetes@csiki-hirl ap.ro

Szerkesztőségi ta gok

Tördelőszerkesztés
Reklámgrafi ka

Korrektor
Tévéműsor, Szórakozás

Apróhirdetés
Reklám
Lapterv

Barabás Hajnal, Dobos László, Iszlai Katalin, 
Kovács Attila, Molnár Rajmond, 
Gecse Noémi (fotó)

Bajkó Zsuzsa
Tóth Szilárd
Ravasz Réka
Gräf Botond
Kopacz Erika
Kelemen Tímea (0726–720308)
Mihály László, Tókos Attila

Folytatnák az elkezdett munkálatokatBírság forgalmi táblákért
A magyar felirat lehet az ok

KOVÁCS ATTILA

I dén ősszel, szeptemberben 
indult meg a forgalom a Csík-
szereda északi peremén épült 

taplocai elkerülő úton, ahol a Rét 
utcánál, illetve az E578-as európai 
útnál két körforgalmat is kialakítot-
tak. Az elkerülő út teljes szakaszán, 
amely a város ügykezelésébe tarto-
zik, mindenütt kétnyelvű, román és 
magyar feliratokkal ellátott forgal-
mi táblákat helyeztek ki. Mindegyik 
táblán a települések román elneve-
zése van felül, a magyar pedig alul 
– korábban ugyanis a nyelvi sor-
rend felcserélése miatt pereket is 
veszített a város, amelyek nyomán 
új táblákra volt szükség. Ennek el-
lenére az útszakasz átadása utáni 
hónapban a közlekedésrendészet 
két pénzbírságról készült jegyző-
könyvet is továbbított a polgár-
mesteri hivatalnak.

Kifogásolt jelzések

A Hargita Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője, Gheorghe Fi-
lip érdeklődésünkre azt mondta, 
a pénzbírságokat azért rótta ki a 
közlekedésrendészet, mert a körfor-
galommal rendelkező útkeresztező-
désben kihelyezett forgalmi táblák 
nem felelnek meg a vonatkozó szab-
ványoknak. A szóvivő megjegyezte, 
a kifogásolt forgalmi táblákat a köz-
lekedésrendészet láttamozása nél-
kül szerelték fel, holott erre szük-
ség lett volna az előírások szerint. 
Hozzátette, a közlekedésrendészet 
egy másik, az E578-as európai út és 
az elkerülő út kereszteződésének 
közelében, a Román Autófelügyelet 
(RAR) székhelye mellett elhelyezett 
forgalmi táblát is kifogásolt, amely 
szerintük túl közel van az úttesthez, 
ezért veszélyeztetheti a közúti for-
galom résztvevőinek biztonságát. 
,,Mindenkinek, még a rendőrség-
nek is be kell tartania a törvényt, 

aki ezt nem teszi meg, azt megbírsá-
golják” – emelte ki Gheorghe Filip.

Szabvány magyar nyelv nélkül

Az említett, 1848.1-es számú szab-
vány meghatározza a forgalmi 
táblák méreteit, formáit, színeit, 
a rájuk festett jelek, ábrák, betűk 
méreteit, színét, elhelyezését is. 
Ezek alapján a külső szemlélő szá-
mára egyetlen eltérés látszik, hogy 
az említett útkereszteződésekben 
és útszakaszon elhelyezett táblák 
kétnyelvűek, a szabványban pél-
daként bemutatottak pedig nem. 
A két pénzbírság értéke egyébként 
30, illetve 35 büntetőpontnak fe-
lel meg, és mivel a büntetőpont 
értéke jelenleg 145 lej, az összeg 
így összesen 9425 lejt jelent. Filip 
szerint a megbírságoltnak minden 
esetben, így most is lehetősége 
volt a minimális érték felét befi-
zetni a törvény által biztosított 15 
napon belül, ugyanakkor joga van 
bírósági eljárás során kérni a bír-
ság érvénytelenítését. A csíksze-
redai polgármesteri hivatal utóbbi 
megoldáshoz folyamodott.

MOLNÁR RAJMOND

A campusépítési program töb-
bi befejezetlen létesítménye 

esetében további pályázati lehető-
ségekre vár a hivatal – tudtuk meg 
Füleki Zoltán alpolgármestertől. „A 
tanműhelyre már elkészült a meg-
valósíthatósági tanulmány, és igyek-
szünk már decemberben benyújtani 
a pályázatot az Európai Unió e célra 
meghirdetett programjának kiírásá-
ra, a Regionális Operatív Program-
ba. Ha a struktúra építészeti szem-
pontból megfelel, a jövőben a többi 
abbamaradt épület befejezésére is 
pályázunk. Természetesen nem tu-
dom garantálni, hogy a hamarosan 
benyújtandó pályázatunk nyer, de 
valószínűleg működni fog” – fogal-
mazott Füleki.

Az alap már megvan

Szén János iskolaigazgató érdeklő-
désünkre kifejtette, a felépítendő 
tanműhely alapja az iskola épüle-
tétől kissé távolabb, a csíktaplocai 
udvar szélén, a tanintézmény fi ú-
bentlakásának épülete mögött talál-
ható. Könnyen észrevehető, hiszen a 
megkezdett alapból két-három méte-
res vasoszlopok lógnak ki. „Ameny-
nyiben nyer az önkormányzat által 
benyújtott tender, és megépül az új, 
modern követelményeknek megfele-
lő tanműhely, a jelenlegit lebontják, 
így nagyobb udvar lesz nekünk és a 

szomszédságunkban található isko-
láknak” – magyarázta az intézmény-
vezető. Hozzátette, sajnálatos, hogy 
az iskola köré tervezett számos épü-
let esetében lassan tíz éve állnak a 
munkálatok, hiszen nagy szükségük 
volna új épületre, mivel a jelenlegi-
ben nagyon szűkösen vannak.

Miért állnak a munkálatok?

Szinte tíz esztendeje már, hogy szüne-
telnek a Kós Károly Szakközépiskola 
campusépítési munkálatai. Az elkez-
dett, majd félbemaradt beruházás 
célja az iskolaépület bővítése volt, de 
a létesítményeknek csak az alapjai 
épültek meg. A campusépítési prog-
ram részeként hat épületet terveztek, 
ezek közül az iskola, a műhely és a 
sportterem építése kezdődött el, a to-
vábbiakban pedig egy modern bent-
lakás, szolgálati lakásokat magában 
foglaló épület és új kazánház is ké-
szült volna. A hatalmas beruházást 
azonban csak egy évig fi nanszírozta 
a kormány. A munkálatok 2008-ban 
kezdődtek el, arra az évre volt pénz, 
a következő évben a kivitelező cég 
még dolgozott, de már nem kapta 
meg a pénzét, ezért a munkálatokat 
leállították, és máig nem folytatták. 
Bár 2014-ben a városi önkormányzat 
pályázatot nyújtott be a Regionális 
Operatív Programhoz a munkálatok 
folytatására, nem járt sikerrel.

• Két pénzbírságot rótt ki a közlekedésrendészet a 
csíkszeredai polgármesteri hivatalra, mert szerintük 
két új, körforgalomban kihelyezett forgalmi tábla nem 
felel meg a vonatkozó szabványoknak. A városháza 
nem fizetett, hanem pert indított.

Két-három méteres vasoszlopok 
lógnak ki a földből. Ideje volna 
már folytatni a beruházást

▾   FOTÓ: PINTI  ATTILA

A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint december 8-án, 
szombaton és 9-én, vasárnap Bíró Iringó fogorvos látja el a fogászati 
sürgősségi ügyeletet Csíkszeredában. A betegek mindkét nap 9 és 12 
óra között a Nagyrét utca 18/3. szám alatt kereshetik fel az orvost. 

• F O G O R V O S I  Ü G Y E L E T  

A forgalmi táblák miatt bírságolt 
a közlekedésrendészet. Zavaró 
kétnyelvűség?

▴   FOTÓ: PINTI  ATTILA

• Részben megoldódhat a csíkszeredai Kós Károly 
Szakközépiskola lassan tíz éve megrekedt campusépí-
tési munkálatainak helyzete: a városi önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be, melynek révén befejeznék az iskolá-
hoz tartozó tanműhely kormányzati pénzből elkezdett, 
majd abbamaradt építését.




