
Felhívást tett közzé honlapján 
az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) 
román szélsőséges szervezet, 
amelyben szimpatizánsait de-
cember 1-jén Csíkszeredába, 
„Románia szívébe” hívja, hogy 
részt vegyenek a román nemzeti 
ünnep alkalmából tartott felvonu-
láson. A soraiba szélsőjobboldali 
nézeteket valló fiatalokat állító 
szervezet értesüléseink szerint 
köztéri rendezvényre eddig nem 
kért engedélyt az illetékes intéz-
ményektől.
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„Ha eleged van a magyar 
szeparatisták alkot-
mányellenes megnyil-

vánulásaiból, ha nem közömbös 
neked a saját hazájukban idegenekké 
lett Hargita, Kovászna és Maros me-
gyei románok sorsa, ha román vagy, 
és büszkén vallod is ezt, a nemzeti 
ünnepen Csíkszeredába, Románia 
szívébe várunk, hogy megünnepel-
jük Erdély 93 éve történt egyesülését 
az anyaországgal” – áll az Új Jobbol-
dal honlapján közzétett felhívásban. 
A meghívónak és toborzónak szánt 
szöveg emlékeztet arra is, hogy két 
évvel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön, 
tavaly pedig Marosvásárhelyen szer-
vezett felvonulást december 1-jén a 

szélsőjobboldali nézeteket valló és 
propagáló, főként utcai rendezvé-
nyeiről ismert szervezet. 

Az Új Jobboldal kezdeménye-
zése ellen a Székely Gárda Moz-
galom szélsőséges nacionalista 
szervezet közleményben fejezte 
ki tiltakozását. „Tiltakozásunkat 
fejezzük ki a város vezetősége és a 
hatóságok felé, mert ez a szervezet 
a román állam nemzeti ünnepének 
leple alatt tervez olyan felvonulást 
tartani, amely csakis a feszültség-
keltés és megfélemlítés eszköze le-

het” – írják, tiltakozva ugyanakkor 
„a kettős mérce újbóli alkalmazása 
ellen, mert évek óta a fent nevezett 
szervezet tagjainak felvonulását 
mindig kedvezményezték és bizto-
sították, miközben mozgalmunk 
tagjait rendszeresen meghurcol-
ták különböző megemlékezések és 
rendezvények alkalmával”.

Értesüléseink szerint az Új Jobb-
oldal sem Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, sem a rendőrség felé nem 
jelezte köztéri rendezvény szervezé-
sére vonatkozó szándékát. 
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Egymillió csillag gyúl

Belső vizsgálAt A BoRszéki ReNDőRfőNök ügyéBeN

Szabadon védekezhetnek

HAlADNAk A kANAlizálás kiépítésével CsíkszeNtgyöRgyöN

Jövő nyárra átadhatnák a rendszert

szélsőJoBBos vizit A RomáN Nemzeti üNNepeN?

Csíkszeredában vonulna fel 
a Noua Dreaptă

Egymillió csillag a szegénye-
kért elnevezésű  szolidaritási 
akciójában a Caritas a nél-

külözőkkel való sorsvállalás jelké-
peként szombaton 17 órától gyer-
tyákkal világítanak meg egy-egy 
közteret és a helyszínen begyűlt 
adományokból élelmiszercso-
magokat vásárolnak a hátrányos 
helyzetű családok karácsonyának 
szebbé tétele érdekében. Hargi-
ta megyében Csíkszeredában (a 
Pető fi utcában), Gyergyóremetén, 

Gyergyószentmiklóson (a Mű-
velő dési Központ előtti téren), 
Csíkkarcfalván, Székely ke resz-
tú ron, Székely udvarhelyen (a 
Már  ton Áron téren) rendeznek 
karitatív megmozdulást. Ada-
kozni SMS-ben is lehet, a 859-es 
telefonszámra küldött üzenet-
tel két eurót lehet adományozni 
a szegény családokért. A szám 
Vodafone-, Orange- és Cosmote-
hálózatokban működik november 
14-ig, áfamentesen.

elutasította a marosvásárhelyi 
táblabíróság a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) azon kérését, 
hogy 29 napos előzetes letartóz-
tatásba helyezzék a zsarolással 
és befolyással való üzérkedéssel 
gyanúsított borszéki rendőrfőnö-
köt, illetve egyik beosztottját.
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Anyomozás lezártáig nem 
hagyhatja el az országot 
Alexandru-Ovidiu Vodă 

és Nicolae Colcer – határozott a 
marosvásárhelyi bíróság, a DNA 
ügyészeinek azon kérését viszont, 
hogy a borszéki rendőrfőnököt és 
szektorista rendőr beosztottját 29 
napos előzetes letartóztatásba he-

lyezzék, elutasították. A döntés el-
len fellebbeznek a korrupcióellenes 
ügyészek, a két rendőr ügyét a leg-
felsőbb bíróság elé terjesztik. Vizs-
gálatot rendelt el az ügyben Radu 
Sandu Moldovan megyei rendőrfő-
kapitány is, amelyet kiterjesztenek 
a borszéki rendőrség eddigi egész 
éves tevékenységére. Moldovan 
jelezte, hamarosan kijelöli a kor-
rupcióval gyanúsított rendőrfőnök 
utódját. Mint arról beszámoltunk, 
Vodát és Colcert kedden vették 
24 órás őrizetbe a DNA ügyészei. 
A nyilvánosságra hozott adatok 
szerint a rendőrfőnök és beosztott-
ja 4950 lejt, illetve 10 000 eurót 
kényszerített ki egy férfitől, aki el-
len bírósági eljárás folyik.  

Zászlókkal felvonuló új jobboldalos fiatalok. Székelyföldi úti cél www.nouadreapta.org

Célegyenesben van Csíkszent-
györgyön és a hozzá tartozó te-
lepüléseken a szennyvízelvezető 
rendszer kiépítése: lefektették a 
csöveket, elkezdődhet a pumpa-
házak építése. A tél folyamán az 
önkormányzat egy felmérést is 
tervez, amely kimutatná, hogy tu-
lajdonképpen hányan csatlakoz-
nának a rendszerre.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Sikerült a vezetékek 90 százalé-
kát földbe fektetni Csík szent-
györgyön és a hozzá tartozó 

falvakban. A kanalizálás kiépítését 
Bánkfalván kezdték, innen ha-
ladtak Csíkszentgyörgy irányába. 
Menaságon, Újfalun, valamint Pot-
tyondon is kiépül a szennyvízelvezető 
rendszer. – Jelenleg Szentgyörgyön 
és Menaságon folynak a munkála-
tok, a csövek fektetésének utolsó fá-
zisánál tartunk – számolt be a Har-
gita Népe kérdésére György József, 
Csíkszentgyörgy polgármestere. 

A beruházás értéke több mint 
8 millió lej, aminek 85 százalékát 
a megyei tanács közbenjárására a 
Kör nyezetvédelmi Minisztéri-
um, a maradék 15 százalékát a helyi 

önkormányzat állja. – Először az ön-
részt kell előteremteni, azután érke-
zik a minisztérium részéről is a hoz-
zájárulás. Az önrész kispórolása nem 
egyszerű feladat, ugyanis az adókból 
és különböző illetékekből befolyó 

összeg évente 500-600 ezer lej szo-
kott lenni – részletezte György. 

– Naponta egyeztetünk a kivi-
telező cég műszaki igazgatójával, így 
tudjuk követni, hogy milyen stádi-
umban állnak a munkálatok. Minél 

hamarabb túl szeretnénk lépni a 
kivitelezés építőtelep jellegén, a csö-
vek elhelyezése mellett még néhány 
helyen átereszek kiépítésére, vala-
mint átfúrásokra lesz szükség, hogy 
megfelelően lehessen csatlakoztatni 

az elemeket. Emellett megtörtént 
a szennyvíztelep területi rendezése, 
ugyanakkor a pumpaházak építése 
is hamarosan elkezdődhet. A jó idő 
függvényében készülhet el a beton 
alap, ezt követi majd az épület vas-
szerkezetének kiépítése. Ez egy ha-
talmas előrelépés – nyilatkozott a 
polgármester, hozzátéve, bár szerette 
volna, ha ezek a munkák hamarabb 
befejeződnek, így is optimistán lát-
ja a helyzetet: a rendszert akár jövő 
nyáron működésbe lehet helyezni.

 – A tél folyamán lakossági fel-
mérést végzünk, hogy képet kap-
junk arról, hányan csatlakoznának 
a szennyvízelvezető rendszerre, hi-
szen a saját ülepítőrendszeres meg-
oldás nem fog tudni sokáig működ-
ni. Azért épül a csatornarendszer, 
hogy az emberek azt használják – 
szögezte le az elöljáró. – Tavasszal 
már megoldhatjuk a bekötéseket, 
párhuzamosan a többi munkálat-
tal. Remélhetőleg a megyei tanács 
közreműködésével ki tudunk dol-
gozni egy olyan megoldást, hogy a 
lakosok ne kelljen a teljes bekötési 
díjat kifizessék, csak annak bizo-
nyos százalékát, könnyebbé téve így 
a rendszerre való csatlakozást – ösz-
szegzett György József.A szennyvízelvezető rendszer elemeit fektetik le Csíkszentgyörgyön. Csatlakozásra készen  fotó: tamás attila


