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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

A helységnévtáblákat ugyan 
kicserélték, és már nem 
kisebbek a magyar feliratok 
a román nyelvűeknél, de a 
132-es jelzésű út megrongáló-
dott szakaszain a felújítás még 
várat magára.

 » FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

M ár a román nyelvű helység-
nevekével azonos méretű 
karakterekkel olvashatjuk 

a magyar feliratokat is a 2015-ben 
felújítva átadott 132-es számú me-
gyei úton Hargita megyében, ám 
mindössze két esztendő alatt több 
helyen is igencsak megrongálódott 
útszakaszokon jogi vita miatt kés-
nek a javítási munkálatok.

„Az 57 millió lejből felújított 
132-es megyei út Szentegyházától 
Oklándig vezető 26,6 kilométe-
res szakasza mentén kihelyezett 
helységnévtáblák több bonyodal-
mat is okoztak az évek folyamán” 
– fejtette ki lapcsaládunk megke-
resésére Borboly Csaba, a Hargita 
Megyei Tanács elnöke. Mint rámu-
tatott, előbb a rossz tervek miatt 
csak román nyelvű helységnévtáb-
lák kerültek ki a települések ki- és 
bejárataihoz. Ezt igyekeztek orvo-
solni saját költségvetésből, ám így 
sem született meg a jó megoldás, 
hiszen az utólag felszerelt – bu-
karesti cég által gyártott – magyar 
feliratok betűmérete jóval kisebb 
volt a román nyelvűekénél. Ezek 
után, egészen mostanáig nem volt 
lehetőség a helyzet javítására, 

hiszen az európai uniós pénzből 
felújított út még évekig ellenőrzés 
alatt állt.

Borboly elmondta, a beruházás 
ellenőrzése ősszel fejeződött be, 
így megrendelhették az új táblákat, 
amelyeket december utolsó napja-
iban fel is szereltek. Most már egy 
táblán van feltüntetve a települések 
neve, és azonos méretű karakterek-
kel van kiírva a román és a magyar 
megnevezés is. A cserét a Hargita 
megyei útjelzések cseréje és kiegé-
szítése érdekében szerződtetett cég 
végezte el, az e célra elkülönített 
összegből.

Kisebb gond, de orvosolták
Nagyon örült a felújításnak Cse-
ke Miklós oklándi polgármester, 
ugyanis fontosnak tartja a kétnyel-
vűség törvény szerinti betartását. 
Náluk Homoródújfalu és Homoród-
karácsonyfalva magyar megneve-
zése is kisebb karakterekkel volt ki-
írva a román nyelvűnél, ezért is jó, 
hogy megoldódott a probléma. Azt 
is elárulta, hogy náluk volt gond az 
egyik újonnan kihelyezett táblával, 
ugyanis egy ékezet nem volt megfe-
lelően felfestve. Hangsúlyozta, ezt 
a problémát nagyon gyorsan sike-
rült megoldani.

ELŐRELÉPÉS HARGITA MEGYÉBEN: KICSERÉLTÉK A KIFOGÁSOLT HELYSÉGNÉVTÁBLÁKAT

Egyforma méretű a magyar és a román felirat

Rég várt intézkedés. Az uniós ellenőrzések miatt kellett mostanáig várni a helységnévtáblák cseréjére
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Tisztázatlan jogi viszonyok
Ha nincsenek ivóvíz- és szenny-
vízhálózati felújítások, nem biz-
tos, hogy tönkrement volna az út 
Szent egyházán – jegyezte meg 
Borboly Csaba az út rendhozásá-
nak elhúzódásával kapcsolatban. 
Mint mondta, a munkálatok előtt 
nehéz döntés elé állították őket, 
hiszen ha nem engedélyezik az út 
feltörését, akkor nem lehetett vol-
na javítani a helyi szolgáltatás mi-
nőségén. Éppen ezért jelenleg jogi 
viták folynak arról, hogy kinek a 
felelőssége elvégezni a javításo-
kat. Bonyolítja az ügyet az is, hogy 
a szentegyházi felújítást egy több 
cégből álló konzorcium végezte, 
amelyek közül időközben kettő 
megszűnt, ezért nem tudni, kit 
terhel a garanciális munkálat. Bí-
rósági tárgyalások is voltak már az 
említett vállalat és az intézmény 
között, Borboly szerint azonban jó 
úton halad az ügy és igyekeznek 
mielőbb megoldani a problémát. 
„Ha nem lett volna a szenny- és 
ivóvízhálózati felújítás, akkor az 
útépítést végző céggel sem foly-
nának jogi viták” – jelentette ki a 
megyei tanács elnöke. Annyit még 
elárult, hogy egymillió eurónyi 
garanciapénzt tartanak vissza a 
felújítást végző építkezési válla-
lattól. „Ha bebizonyosodik, hogy 
a rosszul elvégzett munka miatt 
ment tönkre az út, akkor nem kell 
a megyei tanács pénzét költeni a 
javításokra” – fogalmazott, hoz-
zátéve, hogy amíg ez nem tisztá-
zódik, addig nem költhetnek saját 
költségvetésükből a javításokra, 
hiszen az törvényellenes volna.

 » Most már 
egy táblán van 
feltüntetve a 
Hargita megyei 
települések 
neve, és azonos 
méretű karakte-
rekkel van kiírva 
a román és a 
magyar megne-
vezés is. 

 » BÍRÓ BLANKA

Csökkent az első gyereküket kis-
korúként világra hozó édesanyák 

életkora, előfordul, hogy 18 éves 
koruk előtt már a második babát 
is megszülik – hívta fel a fi gyelmet 
András-Nagy Róbert. A sepsiszent-
györgyi sürgősségi kórház igazgatója 
elmondta, tavaly az intézményben 
85 kiskorú szült. Közülük nyolcan 12 
és 14 év közöttiek voltak, 38 esetben 
14 és 16 év közötti lányok adtak éle-
tet gyereknek, a többiek 16 és 18 év 
közöttiek voltak. Tíz esetben fordult 

elő, hogy az édesanya még nem töl-
tötte be a 18 évet, amikor már a má-
sodik gyerekét is megszülte. A több-
éves tapasztalat szerint a legtöbb 
gyerekanya az előpataki, árapataki, 
hetei, sepsiszentgyörgyi, bölöni, olt-
szemi, gidófalvi és bodzafordulói 
roma közösségekben él, amelyek ha-
gyományaiban, kultúrájában elfoga-
dott a korai gyerekvállalás.

Tavaly 12 csecsemőt hagytak a 
kórházban a szülők, közülük három 
babát a család rábeszélés után visz-
szafogadott. András-Nagy Róbert 
ugyanakkor leszögezte, a csecsemő-

elhagyás és gyerekanyák között 
nincs összefüggés, a kiskorú édes-
anyák általában nem hagyják el a 
babájukat. A törvény szerint ha az 
anya nem töltötte be a 14. életévét, 
a gyerekét nem jegyezhetik be a ne-
vén, így a szülei vagy nagyszülei 
viszik haza, többgenerációs, népes 
családban nevelik.

Szakemberek szerint a kiskorú lá-
nyok sem fi zikailag, sem szellemileg 
nincsenek felkészülve a gyerekválla-
lásra, minden értelemben megterhe-
li őket a szülés. A sepsiszentgyörgyi 
sürgősségi kórház vezetősége minden 

esetet jelent a rendőrségnek és a gye-
rekvédelmi igazgatóságnak, hiszen a 
büntető törvénykönyv szerint a kisko-
rúakkal létesített szexuális kapcsolat 
börtönnel sújtható. A rendőrök min-
den esetben összeállítják a nyomozati 
anyagot, ám a bíróságon a kislányok 
általában azt vallják, hogy nem tör-
tént erőszak. A gyerekvédelmi ható-
ságok szerint összehangolt erőfeszíté-
sekre van szükség a helyi és az állami 
hatóságok részéről, hogy a fi atalok 
lányok szexuális nevelésben részesül-
jenek, és ezáltal hatékonyabban meg-
előzzék a nem kívánt terhességeket.

„Fiatalodó” gyerekanyák, csecsemőelhagyások Háromszéken

 » A sepsi-
szentgyörgyi 
sürgősségi 
kórház igazgatója 
elmondta, tavaly 
az intézményben 
85 kiskorú szült. 
Közülük nyol-
can 12 és 14 év 
közöttiek voltak, 
38 esetben 14 és 
16 év közötti lá-
nyok adtak életet 
gyereknek.




