
A kukázókkal kapcsolatos 
bejelentéseket a rendőrségnek 
továbbítják 
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• Ha lakossági bejelen-
tés érkezik a guberálók-
ról, Csíkszeredában a 
megbízott őrző-védő cég 
a rendőrséget értesíti, 
mert csak a hatóságok-
nak van joguk intézkedni. 
A rendőrségi szóvivő sze-
rint nekik kötelességük 
közbelépni, a rongálás 
bűncselekmény.

KOVÁCS ATTILA

K özel két hete jelentette be a 
Csíkszeredai Polgármeste-
ri Hivatal, hogy őrző-védő 

céget bíztak meg a guberálókkal 
szembeni fellépéssel, és ennek ér-
dekében lakossági bejelentéseket 
is várnak. „Az Eco-Csík Kft .-nek 
van egy szerződése egy őrző-védő 

céggel, és ezt egészítette ki 
ezzel. Azt tudni kell, hogy 
az őrző-védő cég a gyakor-
latban nem tehet semmit, 
nem tartóztathatja fel az 
elkövetőt. Olyan esetben, 

ha bejelentés van, a diszpé-
cserszolgálatuk azt továbbadja a 
rendőrségnek, ők kellene eljárja-
nak, ha rongálás történik, illetve 
ha a hulladékot kiszedik, mert az 
lopásnak minősül” – foglalta össze 
kérdésünkre a csíkszeredai hulla-
dékgazdálkodási cég igazgatója. 
Pál Tamás hozzátette, nem tudják, 

hány bejelentés érkezett, a kuká-
zás viszont továbbra is folyamatos 
a városban, azzal együtt, hogy va-
lószínűleg a guberálók is tudnak a 
bejelentési lehetőségről.

Közös érdek

Azt is elmondta, az őrző-védő cég-
nek csak olyan területeken van ha-
tásköre, amelyeket felügyel – a hul-
ladékgyűjtő helyek nem tartoznak 
ezek közé, viszont a csíkszeredai 

hulladékátrakó állomás igen. „Ez 
a rendszer azért volt így kitalálva, 
hogy átfogóan tudjon működni, 
mert közös érdek a guberálás visz-
szaszorítása. Fontos, hogy ez plusz 
pénzbe nem kerül senkinek, ez egy 
gesztus az őrző-védő cég részéről” 
– hívta fel a fi gyelmet Pál Tamás. 
Megkerestük a rendőrséget is az 
ügyben, hogy van-e lehetőségük, 
kapacitásuk fellépni olyan eset-
ben, amikor guberálókkal kapcso-
latos bejelentés érkezik hozzájuk. 

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője azt 
mondta, amennyiben segítségüket 
kérik, ők ezt biztosítják. Szabály-
sértés esetén az 1991. évi 61-es szá-
mú törvény alapján léphetnek fel, 
ha pedig rongálás történik, bünte-
tőeljárást indítanak az elkövetők el-
len, mivel az már bűncselekmény-
nek minősül.

Csak a hatóság intézkedhet
A guberálókkal szemben nem lép fel az őrző-védő cég

Lezárás péntektől 
hétfő estig
Marosvásárhelyen ezen a 
hétvégén a hivatalos orto-
dox húsvéti ünnepre való 
tekintettel már pénteken 14 
órakor lezárják a központ egyik 
felét, valamint az Enescu és 
a Bolyai utcát. A gépkocsik 
csak a Színház tér felőli részen 
közlekedhetnek majd, a főtér 
másik része és a két említett 
utca hétfőn 18 óráig a gyalo-
gosoké lesz. Marosvásárhely 
főterét többéves kihagyás után 
az elmúlt szombat-vasárnap 
zárták le első alkalommal, a 
gyalogosok, kerékpárosok 
nagy örömére. Soós Zoltán 
polgármester azt mondta, több 
pozitív visszajelzés érkezett 
a városlakók részéről, akik 
örülnek annak, hogy szép idő 
esetén nyugodtan hajtányoz-
hatnak, biciklizhetnek, sétál-
hatnak a főtéren. A városvezető 
elmondta, jelenleg készül a 
műszaki terv, és szükség van a 
közlekedésrendészet jóváha-
gyására is ahhoz, hogy a Kul-
túrpalota melletti Enescu utcát 
ne csak hétvégére és ünnepna-
pokra, hanem teljes egészében 
lezárják. De nemcsak az utcát, 
hanem a palota előtti kis teret 
is. Soós úgy értékelte, erre már 
idén nyáron sor kerül. (S. V.)

• RÖVIDEN 

• Idén ősszel elkészül és használatba adják Csíkcsi-
csóban a kibővített és felújított iskolát, nemrég az új 
óvoda építése is megkezdődött. A községben az E578-
as út két oldalán végig járdát építenek, híd- és útépítés 
is történik ebben az évben.

A csíkcsicsói Kájoni János Általá-
nos Iskola új épületszárnya már 

felépült, a tető befejezése és födése 
következik. Jól haladt a tavaly elkez-
dett épületbővítés, a tanintézetet még 
a fi nanszírozási szerződésben rög-
zített határidő, 2022 ősze előtt, már 
idén novemberben szeretnék átadni 
az oktatás céljaira – ismertette érdek-
lődésünkre Péter Lukács polgármes-
ter. Ezzel egy helyszínre kerülhet a 
korábban két, most ideiglenesen még 
több épületben zajló iskolai oktatás 
– a munkálatok tartalmazzák a meg-
lévő iskolaépület felújítását is, amely 
kívül-belül új arculatot kap. A befe-
jezés után a több mint 200 diák meg-
felelő körülmények között tanulhat, 
nem csak a bútorzatot, a berendezést 
cserélik ki, korszerű didaktikai esz-
közök, így interaktív táblák, projek-
torok is rendelkezésre állnak majd, és 
könyvtár is helyet kap az épületben. 

A község korábban Regionális Fej-
lesztési Uniós Alapokból (FEDR) biz-
tosított támogatásért pályázott siker-
rel a Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökséghez a bővítés, korszerűsí-
tés érdekében. A támogatás értéke 8 
millió lej, ennek 98 százaléka vissza 
nem térítendő támogatás, a többit ön-
részként kell biztosítani.

Ki kell egészíteni a támogatást

Elkezdődött egy új óvoda építése is 
a községben, miután a munkála-
tokhoz 1,9 millió lej értékű támoga-
tást biztosító Vidéki Beruházásokat 
Finanszírozó Ügynökség (AFIR) 
elfogadta a korábbi tervek módosí-
tásait. Erre azért volt szükség, mert 
a pályázat leadásának idején a köz-
ségnek nem volt közterülete, ezért a 
labdarúgópálya egy részét ajánlotta 
fel erre a célra. Mivel utána a kö-

zelben telket vásároltak, a helyszín 
megváltoztatásához, akárcsak a 
befejezési határ idő 2023-ig történő 
meghosszabbításához megkapták a 
hozzájárulást – tudtuk meg. Jelenleg 
az alapozás előkészítése történik, a 
községvezető úgy számol, hogy idén 
a falakat fel tudja húzni a kivitelező 
cég. A már meglévő, 6x12 méter alap-
területű ovifoci pálya mellé terve-

zett óvoda négy csoportnak biztosít 
helyet, benne tálalót, egészségügyi 
szobát, öltözőt, mosdót is kialakíta-
nak. A továbbiakban egy bölcsődét 
is szeretne létesíteni az önkormány-
zat, ha bővíthető lesz az ingatlan 
– vázolta Péter Lukács. Mivel az 
építőipari áremelkedések miatt több 
mint 600 ezer lej értékű többletkölt-
ség keletkezett, ezt az óvoda felsze-

relése, berendezése érdekében kell 
előteremtenie a községnek.

Járda-, út- és hídépítés

Csíkcsicsóban folyamatban van az 
E578-as út mindkét oldalán a térkő-
vel burkolt járdák építése, amelyek 
teljes hossza megközelíti az 5 ki-
lométert. A polgármester szerint a 
munkálat mintegy 60 százalékban 
készült el, augusztusban be is feje-
zik. Az elkövetkező években viszont 
gázvezeték építése miatt kell majd 
felszedni a térkövek egy 
részét, mivel a község Ma-
défalvával és Csíkrákossal 
társulva sikerrel pályázott 
földgázhálózat építésére. 
Befejezés előtt áll a szin-
tén pályázati támogatással 
végzett községi úthálózat-felújítás, 
illetve elkezdődött a Határ utcát a 
községhez tartozó Csaracsóval ösz-
szekötő községi út korszerűsítése, 
amelynek részeként egy új betonhíd 
is épül az Olton. A községvezető sze-
rint a befejezési határidő jövő év vé-
ge, de az új híd már ebben az évben 
megépülhet. (Kovács Attila)

Kibővül a csíkcsicsói iskola, épül az óvoda

A bővítés után korszerű felszerelést is kap 
az iskola. Ősszel befejeződik a munka
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