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NehezeN értettek egyet a csíkszeredai taNácsosok

Több férőhelyes lesz az uszoda

Újabb szolgálati lakások épülNek

Szakorvosok kerestetnek

bűnvádi eljárás indulhat a tulajdonos ellen

Vakolatdarab hullott 
a fejére

az eredetileg tervezett 400 helyett 
600 férőhelyes lesz a csíkszeredai 
fedett uszoda lelátója – többek 
között erről döntött pénteki ülésén 
a helyi önkormányzati testület. a 
módosítás 50 ezer euróval növeli a 
költségeket.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Hosszas vita előzte meg a 
Csík  szeredában épülő 
uszo da férőhely-növelésére 

vonatkozó önkormányzati döntést 
pénteken. Több tanácsos kifogásolta 
ugyanis, hogy erre a módosításra vo-
natkozó terveket nem láttak, ennek 
hiányában pedig azt sem lehet tudni, 
hogy pontosan mennyivel kerül majd 

többe az önkormányzatnak az építés. 
Sőt volt képviselő, aki felszólalásában 
a lelátók létének fontosságát is meg-
kérdőjelezte, úgy gondolva, hogy az 
uszoda elsősorban az úszni vágyók 
igényeit kell kielégítse, azt kell szolgál-
ja, hogy az itteni gyerekek elsajátítsák 
ezt a mozgásformát, a lelátók léte pe-
dig ebből a szempontból mellékes. A 
bővítés mellett szóló érvek is elhang-
zottak, többen szóltak arról, hogy az 
uszoda fenntarthatósága összefügg a 
befogadóképességével, ugyanis egy 
bizonyos férőhelyszám alatt rangos 
versenyeket nem lehet majd itt tartani, 
ráadásul a döntés halaszthatatlan, mert 
az építkezés most került abba a fázisba, 
amikor ezt a bővítést meg lehet még 
ejteni. Végül pozitív döntés született 

az uszoda bővítéséről: a tervezett 400 
férőhely helyett 600-at képeznek ki, 
a tervmódosítással járó 50 ezer eurós 
többletköltséget Csíkszereda Önkor-
mányzata vállalta.

Döntés született arról is, hogy az 
eredetileg április elsejére tervezett, a 
jelenlegi Liviu Rebreanu utca Vörös-
marty Mihály utcává való átnevezését 
november elsejére halasztják az ősz-
szel esedékes népszámlálás miatt. A 
zsögödi római katolikus egyházközsé-
get 40 ezer lejjel támogatja az önkor-
mányzat egy közösségi ház építése cél-
jából, és megszavazták a tanácsosok azt 
is, hogy a nemrég a város tulajdonába 
került távolsági buszmegálló épületét 
a városi tömegközlekedést működtető 
Csíki Trans Kft. kezelésébe adják. 

egy ideg- és egy mellkassebészi 
állást hozott létre a megyei ta-
nács a sürgősségi kórház tiszt-
ségjegyzékének módosításával 
pénteki, Zetelakára kihelyezett 
ülésén. a tanácskozáson az is 
kiderült, a szociáldemokrata párti 
tanácsosokat zavarja a székely-
föld napok elnevezés.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

A szakorvoshiány megszünteté-
se a cél, ezért a meglévő nyolc 
szolgálati lakás mellé – amit 

egyébként csak ketten foglaltak el ed-
dig – idén újabb nyolcat építenek or-
vosok számára – mondta el pénteken 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök. 
A Zetelakára kihelyezett soros ülésen 
a testület ugyanakkor újabb két uniós 
pályázat önrészét foglalta bele a költ-
ségvetésbe: a megyei tanács részt vesz 
a Clear, illetve a Recultivatur európai 
uniós projektekben. Előbbi célja a kul-
turális értékekben rejlő lehetőségekkel 
növelni a térség vonzerejét: a tíz part-
ner közül megyénknek 120 ezer euró 
jut a másfél ezerből, az önrész pedig 
csupán 2400 euró. Utóbbi projekt so-
rán összeállítanak egy vallásiörökség-

térképet, valamint kidolgozzák a dél-
kelet-európai közös vallási turizmus 
modelljét. A hárommillióból 230 ezer 
euró jut megyénknek, az önrész mind-
össze 4600 euró. 

Az ülésen arról is döntés szü-
letett, hogy Hargita, Kovászna és 
Maros megye tanácsa működteti 
majd a brüsszeli Székelyföld-irodát. 
Annak megnyitóját június elsején 
tartják – az iroda révén még több 
uniós pénzt szerezhetnek Székely-
föld számára, ugyanakkor rengeteg 
információt eljuttathatnak régi-
ónkról a brüsszeli bürokratáknak.

Az ülésen döntés született egye-
bek mellett arról is, hogy a megyei 
tanács programjának köszönhetően 
profi nép- és komolyzenei együt-
teseink „nemcsak Budapesten”, 
hanem falvainkban is gyakrabban 
fellépnek ezután, valamint hogy a 
családprogram keretében folyta-
tódnak a térségünk megismerését 
célul tűző kirándulások, illetve az 
óvodák kifestése. A roma-program 
keretében az együttélés szabályait 
rögzítő szórólapokat készítenek 
a cigányság részére. „Parancsolni 
nem tudunk nekik, de próbálunk 
szót érteni vezetői  kkel, s uniós pén-

zen mediátorokat is képzünk. Cé-
lunk megelőzni a konfliktusokat” 
– mondta Borboly Csaba.

A Székelyföld elnevezés továbbra 
is ellenérzéseket szül a románság köré-
ben. A szociáldemokrata párti képvise-
lőnek a Székelyföld Napok elnevezés-
sel kapcsolatban voltak fenntartásai: 
Glodeanu Cristinel szerint Hargita 
Megyei Napok névre kellene hallgas-
son a rendezvény. A képviselő kifogá-
solta ugyanakkor, hogy a megyénkbeli 
románságot senki nem képviselte 
a program összeállításakor, és hogy a 
csíkszeredai és székelyudvarhelyi kul-
turális központokban nem dolgozik 
egyetlen román ajkú személy sem. 
Thamó Csaba MPP-s tanácsos szerint 
is fontos, hogy a román lakosságot be-
vonják a programokba, hiszen „ezek 
azok az események, akik összekötnek, 
nem szétválasztanak bennünket”. A 
negyvenkettő közül egyedüliként 
fennakadást okozó napirend végén 
Borboly Csaba leszögezte: a románság 
számára is lesznek programok, s hogy 
azok összeállítása előtt minden polgár-
mesteri hivatalt – így a megye északi 
részében találhatókat is – értesítették 
a készülő eseményről, és továbbra is 
szívesen veszik a programjavaslatokat.

HN-információ

Súlyos sérülésekkel szállították 
kórházba pénteken este azt a 
16 éves lányt, akinek egy épü-

let homlokzatáról leszakadó vako-
latdarab esett a fejére Csíkszeredá-
ban. A diáklány a Pe tőfi utcában, a 
Miron Cristea Kulturális Központ 
előtti padon ült, amikor bekövet-
kezett a baleset. Az áldozatot a ro-
hammentők szállították a Hargita 
Megyei Sürgősségi Kórházba, ahol 
sebeit a sebészeti osztályon varrták 
össze. Az egészségügyi intézmény-

nél tegnap nem sikerült részleteket 
megtudnunk az áldozat egészség-
ügyi állapotáról, viszont nem hi-
vatalos értesüléseink szerint a lány 
agyrázkódást szenvedett, és miután 
eleinte csak megfigyelésre tartották 
bent a sebészeti osztályon, a hétvé-
gén átszállították a marosvásárhelyi 
kórházba. Gheor ghe Filip, a Har-
gita megyei rendőrség szóvivője la-
punknak tegnap azt mondta, vizs-
gálatot kezdeményeztek az ügyben, 
az eredmény függvényében pedig 
akár bűnvádi eljárás is indulhat. 

Az épülő csíkszeredai uszoda. Vitát szülő méretek  fotó: mihály lászló

a csíklázárfalvi Mohos Mezőgazdasági társulás 
összehívja tagságát 2011. május 8-ra, vasárnap 10 órára 

az évi közgyűlés megtartására a cég székhelyén.

Napirendi pontok:
– pénzügyi beszámoló;
– különfélék;
– a tagság jelenlétében közvetlen alku útján a cég megvásárolható.

Péter istván bírósági végrehajtó
2011. május 5-én 10 órakor
ELADÁSRA BOCSÁTJA

az Egyed István és Kovács Emőke vagyonát képező
INGALANT  

(MANZÁRDOS TÉGLAHÁZ),
mely Gyergyószentmiklóson a 4-es km-nél található.

Irányár: 187 000 lej.

Érdeklődni a végrehajtó székhelyén, Gyergyószenmiklós, 
Virág negyed 43/E/1 szám alatt. 

Telefon: 0266–361267

8000 lucfenyőcsemetét ültettek Hargitafürdő mel-
lett terepmotorosok, off-road- és quad-kedvelők az általuk oko-
zott károk – amint Lőrincz Rómeó kezdeményező fogalmazott 
– „mintegy enyhítéseképpen”. A harmadik alkalommal megszer-
vezett akcióhoz önkéntesek is csatlakoztak, például a Csíki Anyák 
levelezőlista néhány tagja vagy a csicsói közbirtokosság pár kép-
viselője. A pénteken beültetett területen lévő fenyők nagy részét 
1995-ben döntötte le egy erős vihar, a többi az illegális fakiterme-
lésnek esett áldozatául.  fotó: tiboldi istván


