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A biztonságos közlekedésért
Veszélyes fákat vágnak ki Bögöz határában
• Előre megterve-
zett és engedélyezett 
módon vágják ki az 
idősebb fákat a 137-
es jelzésű megyei út 
mentén Bögöz határá-
ban, erre a biztonsá-
gos közlekedés miatt 
van szükség. Több 
helyen is fog hasonló 
munkálatokat végez-
tetni a Székelyudvar-
helyi Magánerdészet.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

E gy olvasónk jelezte, hogy 
szerinte gyanús fakiterme-
lés van folyamatban Bögöz 

Székelyudvarhely felőli határá-
ban, ahol hétfőn némi ideig még 

a forgalmat is lezárták az ott 
dolgozók. Elsőként Farkas 
Mózest, a község polgár-
mesterét kerestük fel, aki 
elmondta, őt ugyan nem 
avatta be a részletekbe a 
Székelyudvarhelyi Magán-
erdészet, de úgy tudja, hogy 

forgalombiztonsági szem-
pontból van szükség az idősebb, 
veszélyesnek mondható fák kivá-
gására. A Bonta-szorosban ugyan-
is számtalanszor okoztak gondot 
az esős, szeles időszakokban kidő-
lő fák, amelyek rendszerint elzár-
ták a 137-es megyei utat.

Tervezett kitermelés

Kádár Attila, a Székelyudvarhelyi 
Magánerdészet vezetője megerősí-
tette, előre tervezett, engedélyezett 
fakitermelésről van szó. A Hargita 
Megyei Prefektusi Hivataltól ka-
pott egy levelet az intézményük, 
amelyben felkérték őket, hogy az 
út közelében található idősebb, ve-
szélyesnek mondható fák kivágásá-
val járuljanak hozzá a biztonságos 
közlekedéshez. Ők még az év elején 
kibélyegezték a fákat és a rendőr-
ségtől, illetve a Közúti Hatóságtól 
(ARR) is engedélyt kértek, hogy a 

veszélyesebb vágások idejére kor-
látozhassák a forgalmat. Egyelőre 
csak a munka egy részét tudták 
elvégezni a kitermelők, így folytat-
ják, amint erre lehetőségük nyílik. 
Éppen ezért a későbbiekben is lehet 
ott forgalomkorlátozásokra számí-
tani. Kádár arra is kitért, hogy az 
elkövetkezőkben hasonló céllal 
fognak kivágni fákat a 137-es me-
gyei úton a décsfalvi híd közelében, 
valamint a kisgalambfalvi leágazás 
előtti vasúti átjáró környékén. Kö-
zölte, mindemellett kijelölték a ki-
vágásra szánt beteg, idős fákat Far-
kaslaka és Korond között is, hiszen 

ott is többször voltak problémák a 
szélsőséges időjárási viszonyok kö-
zött. „Itt már nagyobb mennyiségű 
fát kell kivágni biztonsági okokból, 
így keresnünk kell egy olyan idő-
szakot, amikor a legkevesebb kel-
lemetlenséget okozunk a járműfor-
galom lezárásával, korlátozásával” 
– magyarázta a szakember.

Az esetleges baleseteket szeretnék 
megelőzni a Bonta-szorosban
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Szülőföldön magyarul: 
kitolják a határidőt
Minden bizonnyal meghosszab-
bítják a Szülőföldön magya-
rul program idei kiírásának 
igénylésbenyújtási határidejét. 
Ady-Kovács-Ferenczi Noémi 
programkoordinátor szerint sok 
megkeresés érkezett hozzájuk, 
hogy mi lesz az igénylések le-
adási határidejével, ugyanis az 
április 30-a nem tűnik tartható-
nak. „Kérni fogjuk a hosszabbí-
tást, amint biztosra tudhatjuk, 
hogy mennyi időre van szükség. 
Ezt akkor tudjuk meghatározni, 
amikor az iskolák újraindulnak. 
Türelmet kérünk, biztosítunk 
mindenkit, hogy nem fog lema-
radni a pályázási lehetőségről” 
– közölte az anyanyelven tanu-
lóknak oktatási-nevelési, illetve 
hallgatói támogatást biztosító 
program koordinátora.

A lakosság negyedének 
nincs félretett pénze
Minden második romániai 
alkalmazott fél attól, hogy 
gazdasági válság fogja kísérni 
a koronavírus-járványt, és egy-
negyedüknek nincs félretett 
pénze – derül ki a BestJobs 
állásközvetítő portál által 
készített közvélemény-kutatás-
ból. Amint az kiderült, a meg-
kérdezettek 31,3 százaléka fél 
attól, hogy elkapja a fertőzést, 
és 11,2 százalékuk lehetséges-
nek tartja, hogy a következő 
időszakban elveszíti munkahe-
lyét. A kérdőívet kitöltő munka-
vállalók 43 százaléka attól tart, 
hogy az új koronavírus okozta 
válság érinteni fogja munka-
adóját. 45,7 százalékuk úgy 
véli, hogy ebben az esetben 
nehezen, 20,6 százalék pedig 
úgy, hogy nagyon nehezen 
találna új állást. 
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I ulian Todor prefektus az intéz-
mény honlapján nyilvánosságra 

hozott közleményben számol be ar-
ról, hogy kirótták a bírságot. A pre-
fektus személyes hangvételű állás-

foglalást tett közzé, azt írta, 
hogy mélységesen csalódott 
egy helyi vezető hozzáállá-
sában. „Miközben világjár-
vánnyal küzdünk, a világ 
minden államának hatósá-
gai a legjobb intézkedéseket 

hozzák a COVID-19 vírus, az 
emberi lény láthatatlan és kiszámít-
hatatlan ellenségének leállítására, 
mélységesen csalódtam egy helyi ve-
zető hozzáállásában, aki nem értette 

meg ezekben a pillanatokban sem, 
hogy az ország törvényeinek a be-
tartása biztosítja a csendes és békés 
együttélést a megye minden lakója 
számára” – írta a prefektus. Ebben 
a hangnemben folytatva kifejtette, 
ezekben a nehéz időkben Sepsiszent-
györgy polgármestere azt választot-
ta, hogy újra megszegi a törvényt – 
mint ahogy tette az elmúlt években, 
és amiért bírságot is kapott – és a 
magyarság ünnepén a városban nem 
tűzött ki minden magyar zászló mel-
lé egy románt is. „Nem hiszem, hogy 
ha betartja a törvényt, az esemény 
veszített volna a jelentőségéből. Va-

lószínű, más érdekek állnak a hát-
térben, de ezek nem Kovászna megye 
és Sepsiszentgyörgy lakosságának 
érdekei” – fejtegette Iulian Todor. Az 
ügyben kerestük Antal Árpád pol-
gármestert, válaszával visszatérünk.

Mint ismeretes, tavaly március 14-
én és 15-én Kovászna megye prefek-
tusa kétszer 5000 lejes bírságot rótt ki 
Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgár-
mesterre a magyar szimbólumokért. A 
zászlótörvényre hivatkozva a prefek-

tusok Bokor Tibor kézdivásárhelyi és 
Gálfi  Árpád székelyudvarhelyi polgár-
mestereket is megbírságolták. Antal 
Árpád fellebbezett, ám a Kovászna 
Megyei Törvényszék jogerős ítélete jó-
váhagyta a bírságot.

Van, ami járványhelyzetben sem tűr halasztást: újabb zászlóbírság Sepsiszentgyörgyön
• Megbírságolta a Kovászna megyei prefektus Antal 
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, amiért március 
15-én a magyar zászlók mellé nem tűzött ki ugyanannyi 
román zászlót is.

Magyar zászló Sepsiszentgyörgyön
▸   FORRÁS: FACEBOOK /  ANTAL ÁRPÁD




