
2 0 1 9 .  N O V E M B E R  1 4 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K2 A K T U Á L I S #per   #vezeték  #hírek

Nem bírságolnak a táblákért
Másodszor is elutasították Tanasă keresetét
• Elutasította a Har-
gita Megyei Törvény-
szék a Méltóságért 
Európában Polgári 
Egyesületnek (ADEC) 
a csíkszeredai polgár-
mester megbírságolá-
sára vonatkozó kere-
setét. Az egyesület 
szerint nem hajtottak 
végre egy jogerős 
bírósági ítéletet, ez 
viszont megtörtént.

 

KOVÁCS ATTILA

A székely zászlók és Község-
háza feliratok elleni per-
sorozatáról ismert blogger, 

Dan Tanasă mindenképp újra fo-
gást szeretne találni Csíkszereda 
polgármesterén, Ráduly Róbert 
Kálmánon, és olyan ügyet is erőltet 
a bíróságokon, amely reményei sze-
rint jelentős pénzbírsággal járhat. 
Egyelőre viszont ez nincs így, és 

akárcsak a korondi polgár-
mester esetében, a Hargita 
Megyei Törvényszék, illetve 
a Marosvásárhelyi Ítélő-
tábla tologatja egymásnak 

az ügycsomót, egymásnak 
ellentmondó ítéletek nyomán. Az 
eddigiek alapján a blogger csak az 
ítélőtáblától remélhet támogatást, 
mert a törvényszék másodszor uta-
sította el a városvezető megbírságo-
lását indítványozó keresetét.

Megváltoztatott forgalmi 
táblák

Az ADEC tavaly májusban kérte a 
törvényszéktől, hogy kötelezze Rá-
duly Róbert Kálmánt az országos 
bruttó minimálbér 20 százalékának 
megfelelő összeg, illetve késedelmi 
kamatok kifi zetésére minden nap 
késlekedésért, mert szerintük a 
polgármester nem hajtott végre ma-
radéktalanul egy 2017-ben született 
jogerős bírósági ítéletet. Az emlí-
tett végzés szerint Csíkszeredában 

az összes olyan forgalmi táblán, 
amelyeken a magyar megnevezé-
sek szerepeltek elöl, és utánuk a 
románok, meg kellett változtatni 
a nyelvi sorrendet. Ezt az ítéletet 
végrehajtották, viszont az ADEC azt 
hozta fel indoklásként a pénzbírság 
megállapítása érdekében benyújtott 
keresetében, hogy a nem műkö-
dő fi zetős parkolási övezetet jelző 
táblák nyelvi sorrendje változatlan 
maradt. A kereset benyújtása után 
ezeken a táblákon levő feliratokat 
leragasztották, a Hargita Megyei 

Törvényszék pedig a keresetet idén 
januárban elutasította. Az ADEC az 
ítélőtáblához fellebbezett, amely 
ezúttal, ellentétben a korondi pol-
gármester ügyével, tartózkodott 
attól, hogy megbírságolja Rádulyt, 
viszont az ügycsomót visszaküldték 
újratárgyalásra a Hargita Megyei 
Törvényszékre. Ez megtörtént, a per 
újrakezdődött, és pár nappal ezelőtt 
Tanasă keresetét ismét elutasítot-
ták, megalapozatlannak minősítve. 
Így az egyesület újból az ítélőtáblá-
hoz fordulhat fellebbezésével.

A fizetős parkolási táblák 
nyelvi sorrendje miatt szeretné 
megbírságoltatni a polgármestert 
Tanasă
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Koraszülöttek 
világnapja
A Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház november 
16-án családi napot szervez 
a koraszülöttek világnapja 
alkalmából Csíkszeredában 
a megyeháza márványtermé-
ben. A rendezvény szombaton 
délelőtt tíz órakor kezdődik, 
a nap folyamán bemutatják a 
Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház újszülött-gyógyá-
szati és szülészeti osztályait, 
majd szakmai előadások 
kezdődnek. Előadnak: Füstös 
Annamária újszülött-gyógyász 
szakorvos (Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház), Kraft 
Hunor Norbert szülész-nőgyó-
gyász szakorvos (Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház), 
Csiki Andrea, újszülött intenzív 
terápiás diplomás szakápoló 
(Honvéd Kórház, Budapest), 
Vásárhelyi Enikő gyógype-
dagógus, TSMT terapeuta 
(Marosvásárhely), Száva Iringó 
Andrea gyermekpszichiáter 
szakorvos (Marosvásárhely), 
Tulit-Incze Ágnes klinikai 
pszichológus (Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház), 
Ambrus Lilla családorvos 
(Csíkszereda), Csikós Katalin 
egészségügyi asszisztens, 
szociális munkás, a Lázálom 
Lilivel című könyv szerzője 
(Csíkszereda), Benchea Judit 
és Borbáth Andrea korababás 
anyukák (Csíkszereda).

Műkedvelő szín-
játszók találkoznak
November 17-én, vasárnap ti-
zennyolcadik alkalommal szer-
veznek Műkedvelő Színjátszó 
Találkozót Csíkvacsárcsiban.
Az idei találkozón a vacsárcsi-
ak mellett fellép a szentegy-
házi, borzsovai és a borszéki 
színjátszó csoport.

• RÖVIDEN 

K O V Á C S  E S Z T E R

M inden héten újabb vezetéksza-
kaszt helyez üzembe a gáz-

szolgáltató Delgaz Grid, ma például 
a Dózsa György és a Nyirő József utca 
vezetékeit. Ezért több szombatfalvi ut-
cában szünetelni fog a szolgáltatás, de 
előreláthatóan 17 óra után már zavar-
talan lesz a gázellátás, tudtuk meg a 
polgármesteri hivatal sajtóosztályától.

Szolgáltatáskieséssel jár 
a beüzemelés

A tervek szerint jövő héten a Csere, 
Domb, Imecs László és Baráti Szabó 
Dávid utcák csatlakoztatása követ-

kezik. „Ha ez a városrész is az új ve-
zetéken fogja kapni a gázt, akkor az 
egyik legnagyobb gócpontot sikerül 
felszámolni, ahol folyamatosan meg-
hibásodás volt” – hangsúlyozta Zörgő 
Noémi. A polgármesteri hivatal saj-
tószóvivője hozzátette, ezt követően 
a Villanytelep, az Eötvös József és a 
Kornis Ferenc utcát csatlakoztatják az 
új vezetékhez, majd a tervek szerint a 
Gábor Áron utca és a Bethlenfalvi út 
felső szakasza következik. Itt jelenleg 
a csatlakozás előkészítése zajlik.

Van, ahol fúrnak, nem ásnak

A kadicsfalvi eltérő és a Mol közötti 
másfél kilométeres szakaszon a ge-
rincvezeték lefektetésén dolgoznak, 
még körülbelül 600 méteren kell 

ásnia a kivitelezőnek. A Fások ut-
cai, valamint a kadicsfalvi eltérőnél 
azonban nem lesz ásás, a nagyon 
forgalmas szakaszokon ugyanis fúr-
nak, tudtuk meg az illetékestől. „A 
gázvállalatnak sikerült egy olyan 
céget találnia, amely vállalja az út 
átfúrását, így mindkét helyen zavar-
talanul mehet a forgalom, hiszen az 
aszfalt alatt át tudják vinni az új csö-
vet. Ha minden a terv szerint halad, 
akkor ezeket a munkákat jövő hét 
végéig befejezi a kivitelező cég” – 
sorolta Zörgő Noémi. Hamarosan 

beüzemelik a Wesselényi Miklós ut-
cai rendszert is: itt mindkét oldalon 
lefektették az új vezetéket, már a 
burkolatot is helyreállították, hogy 
a munkálat ne akadályozza tovább 
a forgalmat, viszont a régi vezetéken 
folyamatosan szivárgást mutatnak 
a készülékek. Továbbá dolgoznak 
a Sziget lakónegyedben is, a Berek 
sétányon a zöldövezeten keresztül 
fektetik le a vezetékeket, így a közle-

kedést nem zavarja a mun-
kálat. November végére a 
Tábor utca, a Függetlenség 
út és a Szarkakő utca közöt-
ti részen cserélik a gázveze-
téket, ezzel párhuzamosan 
pedig a Varga Katalin utcá-
ban is dolgozik egy másik ki-
vitelező: itt a jobb oldalon már elhe-
lyezték a vezetéket, kedden kezdték 
el a munkát az utca másik felén. 

Több utcába már új vezetéken érkezik a földgáz
• Kedvez az időjárás, így továbbra is zajlik a gázvezetékek cseréje Székelyudvar-
helyen. A város szombatfalvi részén már több utcában is üzembe helyezték az új 
rendszert, és november végéig a Tábor negyedben is elkezdik a munkát.

Több utcában dolgoznak a gázvezetékek 
cseréjével. Forgalmi akadályok
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