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• Az alcsíki fürdő-
városban két sikeres 
európai uniós pályá-
zatnak köszönhetően 
megújulnak a parkok, 
az utcák és a közvilá-
gítás is. A projektek 
közül az egyik már 
folyamatban van, a 
másik jövő héten fog 
elkezdődni.

KORPOS ATTILA

A lbert Tibor, Tusnádfürdő 
polgármestere tegnapi sajtó-
tájékoztatóján elmondta, az 

önkormányzatnál nem állt le az élet 
a járvány miatt, hiszen a járdák és 
kültéri padok felújítását el tudták vé-

gezni. „A tavaly megvásárolt 
tűzoltószertárból egy modern 
asztalosműhelyt alakítottunk 
ki, ennek átadása múlt hé-
ten meg is történt” – sorolta 
a megvalósított terveket. Az 

arculat megőrzése érdekében 
több ezer virágot ültettek a helység-
ben, hiszen, mint mondta, a turizmus 
az első számú gazdasági forrásuk. 

Megújuló parkok

A parkok felújítását célzó pályázat 
révén három parkot újítanak fel: a 
Malom utcait, a Szent Anna sétány-
nál lévőt és a főút mentén lévő köz-
pontit. „Utóbbi esetében a beruházás 
magában foglal egy kisebb mére-

tű multifunkcionális létesítményt, 
amelyet szinte bármikor lehet majd 
használni: télen műkorcsolyapálya-
ként, nyáron minifoci-, tenisz- vagy 
akár görkorcsolyapályaként” – rész-
letezte. Egy szabadtéri színpad is ké-
szül majd ennek közelében, továbbá 
játszótérrel, szabadtéri fi tneszeszkö-
zökkel és sakkasztallal is gazdago-
dik majd a park. Kiemelte, ezzel egy 
időben a park teljes villamos hálóza-
tát is felújítják.

Utak autósoknak, gyalogosoknak

A másik projektet még 2016-ban el-
indították a fürdőváros turisztikai 

fejlesztésének érdekében. A pol-
gármester úgy fogalmazott, több 
utca korszerűsítésére készülnek: 
Csukás, Fenyő, Jókai Mór és Ma-
lom utcák. A Csukás-tó körül ki-
építenek egy kerékpársávot, ennek 
hossza 650 méter, továbbá a köz-
ponti parkoló teljesen megújul, és 
kibővítik a befogadóképességét is. 
„A víz elmosta a temető melletti 
lépcső egy részét, de a projekt le-
hetőséget ad az újjáépítésre. Az 
utcák közvilágítása is megújul, 
a gyalogossávok pedig csaknem 
egy kilométer hosszúságúak lesz-
nek” – fogalmazott. A beruházás 
összértéke csaknem 11 millió lejre 

rúg. „Ezek mellett a többi utca fel-
újításának tervezése engedélyez-
tetés előtt áll, ezekre most várjuk 
a finanszírozási lehetőségeket” – 
hangsúlyozta, hozzátéve, a későb-
biekben egy modern szeméttároló 
létrehozásában is gondolkodnak.

A digitalizáció útján

„Egy olyan közösségi teret szeret-
nénk kialakítani, ahol a lakossági 
vélemények és észrevételek kap-
csán létrejöhet egy párbeszéd a 
hivatallal” – ezt már Melles Mária 
alpolgármestertől tudtuk meg. Mint 
mondta, az elmúlt hónapok tapasz-

talatai alapján a lakosok sokkal 
szívesebben hangoztatják a véle-
ményüket az online térben, így lét-
rehoznak egy Facebook-csoportot  
Spațiul public Tușnad/Tusnád köz-
tér elnevezéssel, amely a helység 
köztereit és közügyeit érintő kérdé-
seket és problémákat hivatott majd 
megoldani. „A problémamegoldás-
ra és a kommunikáció hatékony-
ságára fogunk törekedni. Egyebek 
közt a medvékről készült fotókat is 
fel lehet majd ide tölteni, hiszen a 
medvék jelenlétét bizonyító doku-
mentumok összeállításánál nagy 
szerepük van a felvételeknek is” – 
fogalmazott az alpolgármester. 

Megújulnak  az utcák, parkok
Tusnádfürdő az utóbbi öt év legnagyobb beruházására készül

KOVÁCS ATTILA

A Marosvásárhelyi Ítélőtáblán 
folytatódott tegnap a két elöljá-

ró elleni bírósági eljárás fellebbviteli 
tárgyalása. Miután a legutóbbi alka-
lommal Ráduly Róbert Kálmánnak 

még nem volt megbízott jogi 
képviselője, most már őt is 
ügyvéd képviselte. A bírók 
a tárgyalás elnapolásáról 
döntöttek, hogy a követke-
ző időpontra, amely július-

ban lesz, három olyan tanút 
is beidézzenek, akiket az elsőfokú 
tárgyalás során már a Maros Megyei 
Törvényszéken is meghallgattak – 

tudtuk meg Máté Attilától, Szőke 
Domokos ügyvédjétől. „Tekintettel 
arra, hogy a vádlottakat első fokon 
felmentették, a szabályzat szerint az 
ítélőtábla ellenőrzi a kivizsgálást, 
és az ügyészség által kért tanúk kö-
zül hármat fog beidézni a következő 
alkalomra” – mondta kérdésünkre a 
védőügyvéd. Az elsőfokú tárgyalás 
végén tavaly októberben mentette 
fel a Maros Megyei Törvényszék a két 
elöljárót a hivatali visszaélés, érdek-
konfl iktus, illetve okirat-hamisításra 
való felbujtás vádjai alól.

Cáfolták a vádakat

Az Országos Korrupcióellenes 
Ügyész ség (DNA) vádiratában azt 

állította, hogy a vádlottak megká-
rosították a Hargita és Kovászna 
megyei ortodox püspökséget, ami-
kor a Sapientia egyetemnek kiadott 
építkezési engedély kibocsátásakor 
nem vették fi gyelembe az ortodox 
templom műemlék jellegét. Ezt kér-
désünkre még a vádemelés után cá-
folta Andrei Moldovan, Kovászna és 
Hargita megye ortodox püspöke, aki 
arra sem volt hajlandó, hogy káro-
sult félként részt vegyen a perben. A 
vádak szerint 2007 és 2011 között Rá-
duly és Szőke több alkalommal ha-
gyott jóvá indokolatlan kifi zetéseket 
egy kataszteri felméréseket végző 
cég számára anélkül, hogy ezeket 
törvényes módon átvették volna, 
jogosulatlanul használták országon 

belüli kiszállásra a hivatali gépko-
csit, Szőke esetében egy ingatlan-
bérleti szerződés törvénytelennek 
vélt módosítása, illetve a taplocai 
borvízforrás melletti parkot elkészí-

tő cégnek egy összeg indokolatlan 
kifi zetése volt a vád. Az elöljárók vé-
gig ártatlanságukat hangoztatták, a 
tanúk vallomásai pedig megcáfolták 
a DNA állításait.

Ráduly és Szőke büntetőperében tanúmeghallgatás következik
• Ismét meg kell hallgatni több tanút – erről döntött a 
Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Ráduly Róbert Kálmán csík-
szeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármes-
ter elleni büntetőper tegnapi fellebbviteli tárgyalásán.

Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos 
a Maros Megyei Törvényszék előtt

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  H A Á Z  V I N C E

Albert Tibor polgármester és 
Melles Mária alpolgármester. 
Fejlesztésekre készülnek

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR




