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• Miután azonosítot-
ták a vasúttársaság 
leltárában a bezárt, 
lepusztult csíkszere-
dai vasúti aluljárót, a 
városi önkormányzat 
a szállítási miniszté-
riumtól kérheti ennek 
ügykezelésbe adását, 
hogy feljavítsák és is-
mét használatba adják.

 

KOVÁCS ATTILA

Mint Korodi Attila csík-
szeredai polgármester 
kérdésünkre elmondta, 

kormányzati oldalról mind a me-
gyeszékhelyek szövetsége, mind 
az RMDSZ részéről kérték, hogy a 
város jelölje meg, milyen létesítmé-
nyeket szeretne köztulajdonba ven-

ni. Ezek között szerepel a be-
zárt gyalogos vasúti aluljáró 
is – tudtuk meg. „Ahogy a 
költségvetés előkészítése 
lejár Bukarestben, keressük 
a Szállítási Minisztériumot, 

hogy célirányosan ebben a 
kérdésben egyeztessünk velük” – 
tette hozzá a városvezető. A város 
egyúttal a vasútállomáshoz közeli 
Erzsébet park átadását is szeret-
né. A Román Vasúttársaság (CFR), 
amelynek védőövezetében az alul-
járó található, évekig próbálta eltol-
ni magától a kérdés rendezését, és a 

Szállítási Minisztériumhoz küldött 
kérdéseinkre korábban kétszer is 
azt válaszolták, hogy állóeszköz-
ként nem szerepel a leltárukban 
az aluljáró, amely nem szolgál ki 
vasúti tevékenységet, nem a vasúti 
infrastruktúra része, és ezért nem 
is lehet állóeszközként nyilvántar-
tásba venni. A papíron nem létező 
aluljáró gazdája végül megkerült, 
természetesen a vasúttársaság sze-
mélyében, amely a Nép Ügyvédje 
beavatkozására mégiscsak azono-
sította a létesítmény leltári számát. 
Erről a város tavaly hivatalos érte-
sítést kapott.

Felügyelet kell

Korodi Attila szerint ha sikerrel jár-
nak és a város átveheti az aluljárót, 
kitisztítják, javításokat végeznek, 
kivilágítják, és átadják a gyalogos-
forgalomnak. Kulcskérdés a felügye-
let biztosítása a további rongálás, 
szemetelés megelőzése érdekében 
– a polgármester is úgy látja, hogy 
ott egy közbiztonsági probléma van, 
ezért felügyeleti rendszert kell biz-
tosítani. Mint mondta, ez összekap-
csolódik a helyi rendőrség létrehozá-
sának ügyével, mivel ezt a feladatot 
a rendvédelmi testületre bíznák. A 

város mobilitási pályázatából, bár 
szerették volna, végül kimaradt egy 
gyalogos és kerékpáros vasúti felüljá-
ró építése ezen a területen – az elöljá-
ró szerint azért, mert a vasúttársaság 
infrastruktúráért felelős ágazatának 
nehézkes belső procedúrái vannak 
például terület haszonbérbe adására. 
Korodi úgy látja, egy ilyen felüljáróra 
szükség van, de a helyzetet törvény-
módosítással kell rendezni.

Szemétteleppé vált, lezárták
Az elhanyagolt gyalogos aluljáró, 
amelynek felügyeletét nem, csak 

időközönkénti takarítását tudta 
biztosítani a vasúttársaság, az évek 
során szeméttelephez hasonló fer-
tőző gócponttá vált a bedobott hul-
ladékok miatt, sokan közvécének is 
használták. Emiatt a CFR úgy látta a 
legegyszerűbbnek a kérdés átmeneti 
rendezését, hogy két éve fémhálót 
rögzítettek a bejáratokhoz, megaka-
dályozva a bejutást és lezárva az 
aluljárót. A gyalogosok több mint 
húsz éve elkerülik az aluljárót, a vas-
útvonalakon járnak át, noha ez tilos.

Ismét kéri a város az aluljárót
A két éve lezárt csíkszeredai átkelő minisztériumi egyeztetés része lesz

Lehangoló állapotok. A város 
szeretné sajátjaként fenntartani 
az aluljárót
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Miklós Edit: aki elesik, álljon fel
Minden idők legjobb magyar eredményét érte el téli olimpián a csíksze-
redai Miklós Edit. Ötévesen még a Kissomlyó oldalán tanult sízni, később 
már a világ jelentős versenypályáin is megfordult. A Nézőpont vendége 
az olimpikon, aki most gyerekeket tanít sízni, ahol ő kezdte. A Kissomlyó 
Sípálya több szempontból is első. Itt kezdte meg nemrég működését 
Székelyföld első műanyag borítású sípályája, ugyanakkor ez az a hely, 
ahol Miklós Edit először húzott sílécet életében. A 2014-es téli olimpián 
Miklós Edit lesiklásban hetedik lett, ami minden idők legjobb magyar 
eredménye volt, majd 2015 januárjában St. Moritzban megszerezte 
saját és a magyar alpesi sísport első dobogós helyezését világ-
kupaversenyen. Az első lesiklás helyszínére nagy tervekkel tért 
vissza az élsportoló. Az említett műanyag borítású pálya ezentúl a 
hómentes időszakokban is lehetővé teszi a legkisebbek számára, 
hogy elsajátíthassák a sízés alapjait. Miklós Edit, a kezdeményező 
Olimpik Egyesület elnöke a Székelyhon TV-nek elmondta: az új pá-
lyának köszönhetően nem kell megvárni, amíg sízésre alkalmas hóréteg 
alakul ki, hanem már szeptemberben el lehet kezdeni az oktatást. „Én 
síztem sok síparadicsomban, nagyon sok sípályán. De én ehhez a hegy-
hez, ehhez a tájhoz érzelmileg kötődöm. Itt vannak a barátaim, itt van a 
család, az ismerősök. Azt szeretnénk elérni, hogy ezeknek a gyerekek-
nek, akik hozzánk jönnek, mindamellett hogy megtanulnak sízni, legyen 
egy tartásuk, megpróbálunk belőlük úgymond egy kicsit embert faragni, 
irányba rakjuk őket” – nyilatkozta Miklós Edit. Miklós Edittel, az Olimpik 
Egyesület elnökével Székely Blanka beszélget a Nézőpont következő 
adásában, pénteken 12 órától a Székelyhon TV Youtube-csatornáján.
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Nézőpont

A z OTP Bank Románia február 
19-étől fokozatosan megkezdi 

a Szülőföldön magyarul program ré-
szeként nyújtott támogatások kifi ze-
tését, így a kedvezményezettek egy 
része hamarosan megkapja a 300 
lejes oktatási-nevelési, illetve a 40 
lejes hallgatói támogatást – jelezte 
közleményben a bank sajtóosztálya.

A magyar kormány célja, hogy a 
támogatás közvetlenül, átláthatóan 
és költségmentesen jusson el az igény-
lőkhöz, ezért annak kifi zetését az OTP 
Bank Románia kiemelt stratégiai part-
nerként biztosítja. Ennek megfelelően 
a kedvezményezettek ingyenesen ve-
hetik fel az összeget az ország bármely 

bankautomatájából. Az OTP Bank 
Románia mintegy 10 éve biztosítja a 
Szülőföldön magyarul támogatások 
kifi zetését, és akárcsak az előző évek-
ben, a kedvezményezettek most is 
egyszerűen és ingyenesen vehetik fel 
az OTP bankkártyára utalt támogatást 
bármelyik romániai bankautomatá-
ból – nyilatkozta Fatér Gyula, az OTP 
Bank Románia vezérigazgatója.

A 2019–2020-as tanévre szóló tá-
mogatások folyósítása a megszokott-
nál később történik, mivel a korona-
vírus-járvány miatt tavaly októberre 
halasztották az igénylések leadási 
határidejét. Ennek megfelelően a Ro-
mániai Magyar Pedagógusok Szö-

vetségének (RMPSZ) munkatársai 
az igényléseket két hullámban aján-
lották elbírálásra, és a támogatások 
kifi zetésére is két részletben kerül 
sor. Az első körben 48 374 szülő kap-
ja kézhez az értesítőlevelet, amely-
ből kiderül, hogy február 19. és 
március 26. között pontosan 
mikor utalják át a bank-
számlájukra az összeget. 
A levélben a bankszámlá-
val kapcsolatos kérések is 
lehetnek, amennyiben alá 
kell írni a szerződést és át-
venni az OTP bankkártyát, 
vagy frissíteni kell a szemé-
lyes adatokat, esetleg újra-
nyitni a zárolt számlát. A 
koronavírus-járványra való 
tekintettel az OTP Bank mun-
katársai arra kérik a kedvezménye-
zetteket, hogy csak akkor látogassa-
nak el személyesen a bankfi ókokba, 
ha erre külön felszólítást kaptak az 
értesítőlevélben vagy másképp nem 
áll módjukban átvenni a támogatást.

Jó hír: hamarosan utalják a támogatást

132 953 támogatási igénylés 
2020-ban 132 953 támogatási igénylés érkezett be az RMPSZ-hez a Szülő-
földön magyarul program keretében, ebből 132 721 oktatási-nevelési, 232 
pedig hallgatói támogatásra. Az igénylések közül 1209 dosszié hiánypót-
lásra szorult, kiegészítésük jelenleg zajlik. 4286-nál már a beérkezéskor 
világossá vált, hogy érvénytelenek.




