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Háromszázötven tonna szemét
Véget ért a több akadályba ütköző nagytakarítás Csíkszeredában

• RÖVIDEN
 Gyergyószentmiklós

Portalanítás
a Virág negyedben
Kedden kora reggeltől a gyergyószentmiklósi Testvériség
sugárúton végeznek kézi és
gépi portalanítást. A városháza
felhívásban kéri a környéken
lakókat, illetve ott dolgozókat,
hogy ne parkoljanak a Maros
szálloda és a Bucsin negyedi
körforgalom közötti útszakasz bal oldali sávján (a Virág
negyed déli része felől).
 Csíkszereda

Könyvbemutató

• Lezárult a tavaszi nagytakarítás Csíkszeredában: a tapasztalatok szerint idén több

hulladék gyűlt össze, mint tavaly, a városszépítést azonban több tényező is kedvezőtlenül befolyásolta. Ilyenek voltak a takarításra váró utcákban „felejtett” autók vagy a
garázsbontásból származó, közterületen hagyott jelentős mennyiségű szemét.
ISZLAI KATALIN

V

A zöld hulladékot (ág, nyesedék, fű
stb.) külön szállították el, ebből 712
köbméter gyűlt össze. Sárból, porból és egyéb utcai hulladékból 349
tonnát szállítottak el. Azt is megtudtuk, hogy 22 munkás 2000 órát
dolgozott a városszépítő akció során, az öt munkagép pedig 505 órát.

éget ért Csíkszeredában a
három hétig tartó tavaszi
nagytakarítás,
melynek
során a város összes utcáját és járdáját megtisztították. Pál Tamás,
a takarítással megbízott Eco-Csík
Nehezített takarítás
Kft . igazgatója érdeklődésünkre
elmondta, hogy tavalyhoz képest Abból adódott probléma, hogy
ezúttal több hulladék gyűlt össze. munkájukat több tényező is aka-

dályozta. Az akció első hetében a
lakók nem vették komolyan a felszólítást, hogy ne parkoljanak a takarításra váró út-, parkoló- és járdaszakaszokra. Többszöri felszólítás
után aztán tudatosabbak lettek ez
ügyben, és nem hagytak már járművet a takarításra váró utcákban,
egy másik probléma viszont továbbra is jellemző. Pál Tamás kiemelte:
a garázsbontásból származó hulladékot vagy otthagyják, vagy a szeméttárolók mellé dobják a lakók. A

Huszonkét munkás 2000 órát
dolgozott a városszépítő akció
során, az öt munkagép pedig
505 órát
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gond csak az, hogy mindkét említett gyakorlat törvénytelennek minősül, hiszen az előírások szerint
konténereket kellene rendelniük, és
ezekbe helyezni a garázsbontásból
származó hulladékot ahelyett, hogy
közterületen hagyják. Az igazgató zárásként hozzátette: amellett,
hogy ez törvénytelen hulladéklerakásnak minősül és pénzbírságot
von maga után, a városszépítést is
kedvezőtlenül érinti, hiszen emiatt
több helyszínen már nem is látszik,
hogy kitakarították.

Továbbra sem ismert a titkosszolgálat szerepe

M

ég mindig nem történt előrelépés Ráduly Róbert Kálmán
és Szőke Domokos büntetőperének
ügyében, a csíkszeredai polgármester és alpolgármester nem is jelent
meg hétfőn a Maros Megyei Törvényszéken kitűzött tárgyaláson. Máthé
Attila, Szőke Domokos jogi képviselője lapunk érdeklődésére elmondta, azért maradtak távol az érintettek,
mert már a tárgyalás napja előtt érte-

sültek arról, hogy a Román Hírszerző
Szolgálat (SRI) válaszának titkosítását még mindig nem oldották fel.

A titkosított iratra várnak
Bár a legutóbbi tárgyalásról úgy jöttek ki a csíkszeredai elöljárók, hogy
a bíró feloldotta a SRI nyomozásban
játszott szerepére vonatkozó okirat
teljes titkosítását, és elrendelte, hogy

Előzmények
Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét a 2015. áprilisában
végrehajtott házkutatások után vették őrizetbe, majd hatósági felügyelet
alá kerültek, végül az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Ráduly
Róbert Kálmánt háromrendbeli hivatali visszaéléssel és érdekkonfliktussal, Szőke Domokost pedig négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-hamisításra való felbujtással vádolta meg. A pert a DNA kérésére 2016.
márciusa óta a Maros Megyei Törvényszék tárgyalja, mert a vádhatóság
fenntartásokat fogalmazott meg a Hargita Megyei Törvényszék bíráinak
pártatlanságával kapcsolatban. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az ellenük felhozott vádakat.

mind a vádlottak, mind ügyvédeik
betekinthessenek a dokumentumba, ez még mindig nem történt meg.
A jogszabályok értelmében a bíró
döntése alapján a SRI-nek át kellene adnia a titkosított iratot, ugyanis
abból derül ki, hogy a Ráduly és Szőke elleni eljárást a SRI folytatta-e le
vagy sem, és hogy milyen módszereket, illetve eszközöket használt erre

a célra. Mivel a SRI nem kivizsgáló
szerv, a törvények értelmében nincs
joga bizonyítási eljárást folytatni. Ha
mégis ezt tette, akkor az eljárást semmissé nyilváníthatják, és a video- és
hangfelvételek jegyzőkönyveit nem
lehet bizonyítékként felhasználni a
vádlottak ellen. (Antal Erika)
A Maros Megyei Törvényszék
épülete felújítás alatt áll
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A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Apáczai
Csere János Pedagógusok Házának Könyvtára és a Kájoni János
Megyei Könyvtár szervezésében április 16-án, kedden 17
órától Ballai László Megfelelt a
Napnak című, Mátyás királyról szóló történelmi regényét
mutatják be Csíkszeredában, a
Kájoni János Megyei Könyvtár
előadótermében. A könyvet Köllő Zsófia irodalomtörténész, a
Romániai Magyar Pedagógusok
Szövetségének programigazgatója ismerteti.

Szállásadásra kérik
a lakosságot
A csíkszeredai önkormányzat is csatlakozik a Hargita
Közösségi Fejlesztési Társulás
azon felhívásához, melynek
értelmében szállásadásra kérik
a város lakóit. Mindazokat, akik
otthonukban zarándokokat
tudnak fogadni Ferenc pápa
június elsejei csíksomlyói látogatása idején, illetve egy héttel
később, a pünkösdi búcsú
alkalmával, kérik, jelezzék ezt
a 0266-207700-as telefonszámon vagy az info@judetulharghita.ro, info@hargitamegye.
ro e-mail-címek valamelyikén
legkésőbb április 30-ig. A
szállást biztosító családokat
arra is megkérik, hogy jelezzék,
pontosan hány főre, milyen
típusú szállást (komfortos/nem
komfortos szobák, sátorhely
az udvaron, csűr stb.) tudnak
felajánlani.

Mesepont
a könyvtárban
A csíkszeredai Kájoni János
Megyei Könyvtár pályázatot
hirdet Népmesepont létrehozása céljából falfelület dekorálása a könyvtár székhelyén,
fiatalok által, szakember irányításával, magyar népmesék,
népmesei motívumok témával.
A könyvtár biztosítja a szükséges anyagokat és eszközöket
a fal dekorálásához. Látványterv elkészítését és leadását
várják a könyvtár székhelyén
május 6-ig személyesen, vagy
a secretariat.bibliohr@gmail.
com elektronikus postacímen.
A legjobb terveket díjazzák.

