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• Befejezettnek te-
kinthető a csíkszere-
dai Kalász lakótelep 
felújítása, az elvégzett 
munkálatokat ellenőr-
zik a polgármesteri 
hivatal szakemberei. 
A domboldalra épült 
lakóövezet sokkal 
korszerűbb, barátsá-
gosabb kinézetet, új 
infrastruktúrát, fel-
szereltséget kapott az 
elmúlt két évben.

KOVÁCS ATTILA

Bádoggarázsok helyett új parko-
lóhelyek, jól felszerelt játszóte-
rek, új út- és járdaburkolatok, 

biztonságosabb és könnyebb gyalo-
gos közlekedés – csak néhány 

látható változás, főként azok 
számára, akik korábbi ál-
lapotában is jól ismerték a 
Kalász lakótelepet. Ezelőtt 
két évvel még félig elporladt 

lépcsőkön jutott fel a gyalogos 
a járdán parkoló autóktól zsúfolt, 
kátyús Tető utcába, a tömbházak kö-

zött bádoggarázsok foglalták a teret. 
Az elhanyagoltság azóta megszűnt, 
a kőlapokkal burkolt lépcsősor mel-
lett akadálymentesített feljárókon, a 
korábbinál szelídebb emelkedőkön 
lehet babakocsival vagy kerekes-
székkel is közlekedni. A Tető utca 

előnyösen változott, akárcsak a 
Szent Ágoston tér, a lakóövezetben 
közel 500 parkolóhelyet alakítottak 
ki, 4 korszerű játszótér létesült, új 
esővíz-elvezető rendszer és közvi-
lágítási hálózat készült. A Kalász 
lakótelep felújítása, amely a terület 

méretei és domborzati adottságai mi-
att a legösszetettebb és legdrágább a 
Csíkszeredában eddig végzett hason-
ló munkálatok közül, két év alatt va-

lósult meg. Az ott lakóknak főleg az 
első évben jelentettek nehézségeket a 
közlekedési akadályok, az építőtelepi 
körülmények.

Elkezdték az ellenőrzéseket

Apróbb kiegészítések vannak még 
hátra, amelyek egy részét lakos-
sági észrevételek, igények alapján 
végzik el, utcabútorok elhelyezése, 
zöldövezetek rendezése történik – 
mondta el kérdésünkre Szőke Do-
mokos alpolgármester. Hozzátette, 
a polgármesteri hivatal szakemberei 
megkezdték az elvégzett munkála-
tok részletes ellenőrzését – külön az 
új esővíz-elvezető, illetve közvilá-
gítási rendszert, játszótereket, bur-
kolatokat, és ha hibákat észlelnek, 
azokat ki kell javítani. Nem végleges 
még a felszerelt forgalmi táblák szá-
ma sem, mivel érkezett olyan jelzés, 
hogy még kellene néhány ezekből 
különböző helyekre – tudtuk meg. A 
munkálatok költsége 14 millió lej 
volt, ebből 8,7 millió lejt kormány-
támogatásból biztosítottak a Helyi 
Fejlesztések Országos Programja 
(PNDL) segítségével, a többit a város 
saját költségvetéséből állta. Az utób-
bi években az építőipari ágazatban 
történt jelentős ár-, költség- és bér-
növekedés következtében a korábbi 
költségbecslést közel 4,5 millió lejjel 
lépte túl a valós ár, amelyért a meg-
bízást elnyert ING Service Kft . elvé-
gezte a feladatot.

Újabb lakótelep váltott arculatot
Befejeződött a két éve elkezdett csíkszeredai felújítás

SIMON VIRÁG

A Maros megyei rendőrség az elmúlt 
napokban 255 gépkocsit ellenőr-

zött és 75 pénzbírságot rótt ki. Mint Au-
rica Sabău sajtószóvivő elmondta, 
többek között a diákokat szállító isko-
labuszokat állították meg, ellenőrizve, 
hogy minden rendben van-e a kocsi 

irataival, hogy a sofőr és a 
diákok viselnek-e maszkot, 
mindenkinek van-e ülőhe-
lye. De megállították és elle-
nőrizték a menetrend szerinti 
járatokat is, ezek esetében 
szintén kérték az iratokat, 

megvizsgálták az autók állapo-
tát, különösen fi gyelve a fényekre és a 
fékrendszerre. Az utasszállító jármű-
vek esetében azt is megnézték, hogy 
az utasoknak van-e érvényes jegyük 
vagy bérletük. A személyszállítók ese-
tében 26 pénzbírságot róttak ki. Bün-
tették azokat, akik a megengedettnél 
nagyobb sebességgel vezettek, de azo-
kat is, akik nem viselték a biztonsági 

övet. Bírság járt azért is, ha jegy nélkül 
szállították az utasokat, vagy ha hi-
ányzó iratok, lejárt engedélyek voltak. 
A Maros megyei rendőrök az említett 
időszakban 134,  3,5 tonnánál nagyobb 
áruszállító autót is megállítottak. Ti-
zenhárom sofőr túllépte a megengedett 
sebességet, egytucatnyian nem visel-
ték a biztonsági övet, egy tehergépko-
csinak műszaki hibája volt, de találtak 
olyan fuvarozót is, akinél nem voltak 
rendben az iratok vagy lejártak bizo-
nyos engedélyek. Összesen 48 pénzbír-
ságot róttak ki, 11 950 lej értékben.

Nem pihentek a sofőrök

Hargita megyében október 12–18. 
között a közlekedésrendészek 81 
utas szállító járművet állítottak meg 
és ellenőriztek. Mint Gheorghe Filip 
rendőrségi sajtószóvivőtől megtud-
tuk, 12 esetben róttak ki pénzbírsá-
got. Egyet-egyet a túl nagy sebes-
ségért és műszaki hibáért, a többit 
a koronavírus-járvány megelőzése 
érdekében hozott intézkedések meg-
szegéséért. 272 áruszállító gépjár-
művet állítottak meg, a vizsgálatok 
nyomán 48 pénzbírságot róttak ki, 
és négy tehergépkocsit félreállítot-
tak, mert a sofőrök nem tartották 
be a pihenésre előírt időt. De meg-
bírságolták azokat a gépkocsiveze-
tőket is, akiknek nem voltak napra-
készek a személyes vagy az áruval 
kapcsolatos irataik, a gépjárművek 
iratait nem tudták bemutatni, vagy 
a szállítmány nem volt megfelelően 
rögzítve. A legnagyobb bírságokat 
a pihenőidő be nem tartásáért, a 
tachográfok nem rendeltetésszerű 
használatáért rótták ki, ezek értéke 
9000–12 000 lej között volt.

Fáradt sofőrök, jegy nélküli utasok
• Iskolabuszokat, személyszállítókat és tehergépko-
csikat ellenőriztek az elmúlt napokban a közlekedésren-
dészek, kiszűrve és büntetve a szabálytalankodókat.

Autóbuszokat, teherautókat is megállítottak, ellenőriztek

◂  FORRÁS: MAROS MEGYEI  RENDŐRSÉG

KOVÁCS ATTILA

Ráduly Róbert Kálmán és Szőke 
Domokos perének fellebbviteli 

tárgyalása során az összes, korábban 
megidézett tanút meg kellett hallgat-
nia a bíróságnak, mivel felmentő íté-
let esetében ez az előírás. A tanúmeg-
hallgatás májusban kezdődött el, hat 

tárgyalást tartottak, amelye-
ken sorra megjelentek a ta-
núk, akik vallomásaikban 
fenntartották korábbi nyi-

latkozataikat. A Marosvásár-
helyi Ítélőtábla szerdán kihirdetett 
ítéletében elutasította a DNA felleb-
bezését az elsőfokú ítélet ellen, hely-
benhagyva azt. Az elsőfokú tárgya-
lás 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, ez most jog-
erőre emelkedett.

Cáfolták a vádakat

Az Országos Korrupcióellenes Ügyész-
ség (DNA) vádiratában azt állította, 
hogy a vádlottak megkárosították a 
Hargita és Kovászna megyei ortodox 
püspökséget, amikor a Sapientia egye-
temnek kiadott építkezési engedély 
kibocsátásakor nem vették fi gyelembe 
az ortodox templom műemlék jellegét. 
A vádak szerint 2007 és 2011 között 
Ráduly és Szőke több alkalommal ha-
gyott jóvá indokolatlan kifi zetéseket 
egy kataszteri felméréseket elvégző 
cég számára anélkül, hogy ezeket 
törvényes módon átvették volna, jogo-
sulatlanul használták országon belüli 
kiszállásra a hivatali gépkocsit, Szőke 
esetében egy ingatlanbérleti szerző-
dés törvénytelennek vélt módosítása, 
illetve a taplocai borvízforrás melletti 
parkot elkészítő cégnek egy összeg 
indokolatlan kifi zetése volt a vád. Az 
elöljárók végig ártatlanságukat han-
goztatták, a tanúk vallomásai pedig 
megcáfolták a DNA állításait.

Jogerős Rádulyék felmentése
• A Marosvásárhelyi Ítélőtábla szerdán kihirdetett 
ítélete megerősítette a Maros Megyei Törvényszék ko-
rábbi alapfokú határozatát, és jogerősen felmentette az 
Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádjai alól 
Csíkszereda polgármesterét és alpolgármesterét.

A megújult lakótelep már nem 
emlékeztet korábbi állapotára
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