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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.
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Gyalogos felüljárót terveznekRészt vesznek a perben
Képviselik a várost Rádulyék bírósági tárgyalásain

KOVÁCS ATTILA

A helyi önkormányzati képvi-
selők két éve fogadták el azt 
a 377-es számú határozatot, 

amelyben arról döntöttek, hogy a 
város nem lép be magánfélként a 
két elöljáró ellen az Országos Kor-
rupcióellenes Ügyosztály (DNA) 
által indított perbe. Ezt arra alapoz-
ták, hogy az önkormányzat által 
megbízott független könyvvizsgáló 
szakértő korábbi jelentése szerint 
az említett két városvezető ügyé-
ben a város közvagyonát nem érte 
anyagi kár. Ugyanakkor a vélt kár-
okozásról a vádhatóság semmilyen 
bizonyítékot nem tudott felmutatni.

Törvénytelennek ítélték

Hargita megye prefektusa közigazga-
tási pert indított a határozat érvény-
telenítése érdekében, azzal érvelve, 
hogy a lépés törvénytelen, mert a 

közigazgatási egység vagyonának 
védelme a helyi tanács törvényes 
kötelessége, és felelőssége. A város 
válasziratában kitért a már említett 
szakértői jelentésre, és úgy értékelte, 
semmilyen károkozást nem állapítot-
tak meg az ügyben. A Hargita Megyei 
Törvényszék elsőfokú ítéletében a 
prefektusnak adott igazat, megálla-
pítva, a város sértett fél egy büntető-
perben, ezért a helyi közösség érde-
kében be kellett volna lépnie a perbe. 
Ehhez nem kell bizonyítani a káro-
kozást – értékelt a törvényszék által 
kibocsátott végzés. Az ítélet szerint, 
amelyet decemberben a Marosvásár-
helyi Ítélőtábla is megerősített, az ön-
kormányzati határozat érvénytelen, 
a városnak pedig képviseltetnie kell 
magát a perben.

Nem járható út

Nem jelent változást a bírósági el-
járást illetően ez az ítélet – reagált 
kérdésünkre Milu Timoce, Ráduly 
Róbert Kálmán ügyvédje. Mint el-

mondta, jelenleg a várost egy ügy-
véd képviseli a per tárgyalásain, 
ugyanakkor, annak ellenére, hogy 
ezt az határozatot érvénytelenítették, 
az önkormányzatnak nem kötelező 
magánfélként részt vennie az eljá-
rásban, és új határozat elfogadására 
lesz szükség. ,,Az eljárásjog szerint 
jelenleg már nem lehet magánfél-
ként belépni a perbe, mert erre a 
büntetőjogi perrendtartás világos 
határidőket ír elő. Természetesen, ha 
károkozást állapítanak meg, van erre 
más lehetőség, polgárjogi, közigazga-
tási eljárás indítása, de nem hiszem, 
hogy erre szükség van” – értékelt az 
ügyvéd. Hozzátette, a bíróság nem 
kötelezhet egy helyi hatóságot, hogy 
magánfélként lépjen be egy bírósági 
eljárásba, ez a helyi önkormányzat 
döntése. Ráduly Róbert Kálmánt há-
romrendbeli hivatali visszaéléssel és 
érdekkonfl iktussal, Szőke Domokost 
négyrendbeli hivatali visszaéléssel 
és okirat-hamisításra való felbujtás-
sal vádolta meg több mint három éve 
a DNA, a pert a Maros Megyei Tör-
vényszéken tárgyalják.

E lkészült a csíkszeredai Brassói 
úton, valamint a vasúti síneken 

átívelő gyalogos és kerékpáros felül-
járó megvalósíthatósági tanulmá-
nya. Ezt az elképzelést a csíkszeredai 
önkormányzat európai uniós fi nan-
szírozásból valósítaná meg, a beru-
házás becsült értéke 18 millió lej.

Hetven méter hosszú lesz az a felül-
járó, amely a csíkszeredai vasútállo-
más előtti térről a Brassói út, illetve a 
vasúti sínek felett vezetne át egészen 
a Baromtér utcáig. Az építmény a gya-
logos és kerékpáros forgalom számára 
épülne fel, jelentősen megkönnyítve a 
vasútvonalon, és a forgalmas Brassói 
úton keresztül a közlekedést. A felüljá-
ró felépítéséről megvalósíthatósági ta-
nulmány készült, amelyet tegnap rend-
kívüli ülésen fogadott el a csíkszeredai 
önkormányzati képviselő-testület. Az 

előzetes tervek szerint a Brassói út fö-
lött 5,5 méter magasan haladhatnak át 
a gyalogosok és kerékpárosok, majd a 
felüljáró fokozatosan emelkedni fog, 
a vasút fölött pedig már 8,5 méter ma-
gasan vezet át. Ennek a beruházásnak 
a dokumentációját csatolják ahhoz az 
európai uniós pályázati csomaghoz, 
amely a Kossuth Lajos és a Hargita 
utcák felújítását, a vasúti felüljáró új-
jáépítését, valamint a városi tömegköz-
lekedés korszerűsítését, illetve 23 föld-
gázzal működő autóbusz beszerzését is 
tartalmazza. (Barabás Hajnal)

• A bíróság jogerősen érvénytelenítette a csíkszere-
dai önkormányzati képviselő-testület két évvel ezelőt-
ti határozatát, amely szerint a város nem lép be ma-
gánfélként a Ráduly Róbert Kálmán polgármester és 
Szőke Domokos alpolgármester elleni büntetőperbe.

Biztonságosabbá válhat a 
közlekedés a Brassói úton, és a 
vasúti síneken át egy felüljáró 
felépítésével

▾   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint december 29-én, 
szombaton, és 30-án, vasárnap Biró Mária fogorvos látja el a fogászati 
sürgősségi ügyeletet Csíkszeredában. A betegek mindkét nap 9 és 12 óra 
között a Kőrösi Csoma Sándor utca 7. szám alatt kereshetik fel az orvost. 

• F O G O R V O S I  Ü G Y E L E T  

A két elöljáró elleni bírósági 
eljárás 2015-ben kezdődött

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B O D A  L .  G E R G E L Y A csíkdelnei Dobolyi-Szekeres 

Bernadette és családja kará-
csonyi műsort állított össze, ame-
lyet elsőként a csíkdelnei kultúrott-
honban mutattak be szerda este. A 
közösségépítő céllal szervezett ün-
nepi előadást ugyanakkor még to-
vábbi két településen láthatja majd 
a közönség, Csíkcsomortánban és 
Mindszenten. A szervezőktől meg-
tudtuk, már július óta készülnek a 
darabra, amelyet egy moldvai ének 
ihletett, ennek egyik sora lett végül 
a műsor címe is: Kimenék én aj-
tóm elejébe. A díszletet több héten 
át készítették, hogy megfeleljen a 
műsor hangulatának, témájának. 
„Delnén nagyon sok lelkes ember 
lakik, akik szívesen kalákáznak, 
így készült a díszlet összes darab-
ja. Mindenki hozzátette a magáét, 
ezért az előadást mindenki egy ki-
csit magáénak is érezhette” – me-
sélte a főszervező. Hozzátette, ösz-

szesen 34 önkéntes vállalt szerepet 
a műsorban. Az előadásra a belépés 
ingyenes, viszont volt rá lehetőség, 
hogy a résztvevők adakozhassanak 
a bejáratnál elhelyezett dobozba. 
A közel másfél órás műsort telt ház 
előtt mutatták be. A nézők nem 
mindennapi ízelítőt láhattak egy 
igazi, családias hangulatú kará-
csonyról, hiszen többnyire min-
denki számára ismert karácsonyi 
versek és dallamok hangzottak el, 
mint például A betlehemi királyok, 
vagy a Mennyből az angyal is. Az 
éneklésbe a résztvevők is bekap-
csolódtak, az ismert énekeket kö-
zösen énekelték az előadókkal. Az 
ünnepi, karácsonyi énekeket és 
verseket tartalmazó műsort Csík-
csomortánban is előadják decem-
ber 29-én este 6 órától a helyi kul-
turotthonban, majd jövőben január 
3-án este 7 órától a csíkmindszenti-
ek is láthatják. (Boier Kinga)

Ünnepi műsor saját erőből




