
Több mint 4000 különböző nö-
vényt, ezen belül pedig 525 fát ül-
tetnek el a csíkszeredai Jégpálya 
negyedben a napokban. A mun-
kálatokkal párhuzamosan a tér 
bútorainak, a padok elemeinek 
összeszerelése, valamint ezek 
elhelyezése zajlik, a lakószövet-
ségek kérésének megfelelően.
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Néhány napon belül meg-
történik a fák és külön-
böző cserjék elültetése 

a Jégpálya negyedben – számolt 
be lapunknak Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgár-
mestere.

Ottjártunkkor a helyszínen 
levő kertészek rendezgették a 
már helyszínre szállított cserjé-
ket, ezeket a napokban ültetik el 
a felújított lakónegyed különbö-
ző részein, nagyrészt a kivágott 
öreg fák helyére. Szám szerint 
525 fát fognak ültetni, emellett 
pedig több mint 4000 cserje, sö-
vény és különböző kisebb bokor 
kap helyet a városnak ebben a 

részében – részletezte az elöljá-
ró. A faültetéssel párhuzamosan 
46 padot is elhelyeznek a Jég-
pálya negyedben, tudtuk meg a 
polgármestertől, aki hozzátette, 
hogy az ülőalkalmatosságok egy-
től egyig a lakószövetségek óhaja 
szerint lesznek elrendezve a ne-
gyedben. 

– Ők látják a legjobban, hogy 
hová kellenek ezek a térbúto-
rok, valamint azt, hogyan lehet 
széppé, barátságosabbá tenni a 
saját környéküket – tette hozzá 
Ráduly. Ezeket a munkálatokat 
2-3 napon belül befelyezik az 
utolsó simításokkal, vagyis a tér-
rendezéssel párhuzamosan. 

A múlt hét folyamán a 
város különböző pontjain az 
aszfalt repedéseit javították 
ki, illetve tömítették be egy 
különleges eljárással – tud-
tuk meg Szőke Domokostól, 
Csíkszereda alpolgármeste-
rétől. A Hunyadi János utca 
mellett a Decemberi forrada-
lom, valamint a Márton Áron 
utcákban történt ilyen jellegű 
útburkolat-javítás, ami saj-
nálatos módon a munkálatot 
végző berendezés meghibáso-
dása miatt valószínűleg nem 
folytatódik tovább – mondta 
az elöljáró.
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Előzetesben Vodă és Colcer

Telefonok, TölTők, alkohol és rovarirTó a palackban

„Cinkelt” börtöncsomag
fákaT és cserjékeT ülTeTnek

Szépül a Jégpálya negyed

hirdeTés

> Elindult a fűtés a Csíki Székely 
Múzeumban. Önálló hőközpont beszere-
lésével oldotta meg a fűtést a csíkszeredai 
Csíki Székely Múzeum. A négy kazánnal 
működő rendszert szerdán délben indí-
totta el a kivitelező cég, így az intézmény-
ben már a hét második felében kellemes 
környezetben dolgoztak a múzeum mun-
katársai. Fokt Antal gépész alvállalkozó 
elmondása szerint az új rendszerben négy 
darab, egyenként 125 kg/W-os teljesít-
ményű kazán látja el az egész épület fűté-
sét, a kiállítótermektől egészen a pincéig. 
Az épületben összesen 203 fűtőtest adja a 
meleget. – Nagyon fontos, hogy igénye-

ink szerint állíthatjuk a különböző he-
lyiségekben található fűtőtestek hőfokát, 
így például a raktárban elég a 12-18 Cel-
sius-fok. Általunk szabályozott hőmér-
sékletben tudjuk megőrizni az intézmény 
tulajdonát képező műtárgyainkat – emel-
te ki a saját hőközpont előnyeit Gyarmati 
Zsolt, a múzeum igazgatója. A beruházást 
a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal és a 
Kulturális Minisztérium finanszírozta. 
(Pál Bíborka)

> Átadták Csíkpálfalva csatorna-
rendszerét. A Pálfalva és Delne közötti 
mezőben található pumpánál volt az 

újonnan kiépült csatornarendszer ünne-
pélyes átadása tegnap. A szalagvágáson 
jelen volt Ferencz Csaba polgármester, 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke, Korodi Attila RMDSZ-es 
parlamenti képviselő, Csintalan László 
pálfalvi–delnei plébános, valamint helyi 
tanácsosok. A rendszer kiépítését a 7-es 
kormányprogramból finanszírozták, a 
beruházás összértéke: 3 503 491,45 lej, 
és 2007-ben fogtak hozzá az építéshez. 
Pálfalva és Csomortán már tavaly ősszel 
rácsatlakozott a rendszerre, amelyet idén 
nyáron sikerült Delnén is befejezni, így 
most már a teljes községet kiszolgálja.hí
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bár a Maros megyei táblabíró-
ság korábban csak az ország 
elhagyására vonatkozó tilalmat 
rendelt el, az ügyészség felleb-
bezése nyomán a legfelsőbb 
törvényszék büntetőbírósága 
úgy döntött, 29 napos előzetes 
letartóztatásba helyezi a kor-
rupcióval gyanúsított borszéki 
rendőrfőnököt és beosztottját.
 
hN-információ

Borszék rendőrfőnöke, Ale-
xan dru-Ovidiu Vodă és 
beosztottja, Nicolae Col-

cer szektorista rendőr 29 napos 
előzetes letartóztatásban várhat-
ja a Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) által elindított vizsgálat 
fejleményeit. Ügyükben a Ma-
ros megyei táblabíróság koráb-
ban csak azt szabta meg, hogy 
nem hagyhatják el az országot, 
ám a fellebbezést követően a 
legfelsőbb bíróság szigorúbb,  
a DNA ügyészei által javasolt-
tal megegyező, végleges dön-
tést hozott. 

Mint arról korábban beszá-
moltunk, a borszéki rendőrfő-

nököt és egyik beosztottját befo-
lyással való üzérkedés és zsarolás 
gyanújával november 8-án tar-
tóztatták le 24 órára a korrup-
cióellenes ügyészek vizsgálata 
nyomán. A gyanú szerint Vodă 
4950 lejt, a vele együttműködő 
Colcer 10 000 eurót vett át egy 
férfitől, aki vádlottként szerepel 
egy bírósági eljárásban – a pénz 
megszerzéséért először azt ígér-
ték, közbenjárnak egy kedvező 
döntés megszületésében, majd 
ennek ellenkezőjével fenyegették 
meg az áldozatot. 

Egy ismeretlen személy egész 
„kommunikációs csomagot” 
kísérelt meg bejuttatni szer-
dán a csíkszeredai börtönbe. A 
büntetés-végrehajtási intézet 
illetékesei szerint korszerűbb 
biztonságtechnikai eszközök-
re lenne szükség ahhoz, hogy 
ellensúlyozni tudják a tiltott 
eszközöket becsempészők nem 
mindennapi találékonyságát. 

hN-információ

Változó és mind találéko-
nyabb módszerekhez fo-
lya mod nak azok a fogva-

tartottak, illetve szabadlábon lévő 
rokonaik, barátaik, akik tiltott esz-
közöket birtokolnak, vagy meg-
próbálnak ilyeneket becsempészni 
a csík szeredai börtön területére. 
Szerdán egy eddig ismeretlen 
személy megpróbált átdobni egy 
csomagot a fogvatartási intézet ke-
rítésén – az elakadt küldeményben 
tizenhárom mobiltelefont, tizenöt 
házilag barkácsolt telefontöltőt, 
két SIM-kártyát, egy fél liter alko-
holt tartalmazó palackot, három 
tasak Dr. Oetker élesztőt, egy tíz 

ml űrtartalmú, K-Othrine rovar-
irtó szert tartalmazó ampullát és 
két nikkelbevonatú, elektromos 
radiátorokhoz használatos ellenál-
lást találtak a fegyőrök. A felsorolt 
tárgyakat az ismeretlen feladó egy 
háromliteres műanyag pillepalack-
ba gyömöszölve próbálta meg a 
börtön udvarába dobni, a csomag 
azonban fennakadt a magasított 
kerítés NATO-típusú sodronyain. 

– A jelenség megfékezésére a 
csíkszeredai büntetés-végrehaj-
tási intézet célzott akciókat bo-
nyolít le. Ezek tulajdonképpen 
a különböző intézkedések egy-
behangolt kivitelezését jelentik: 
a törvény értelmében büntetés 
róható ki azokra, akik tiltott 
eszközöket birtokolnak vagy 
próbálnak a fogvatartottakhoz 
eljuttatni, de folyamatban van 
olyan biztonságtechnikai eszkö-
zök – detektoros kapuk, forgó 
beléptető kapuk, kézi detektorok 
– beszerzése is, amelyek segítsé-
gével gyéríthetők az ilyen pró-
bálkozások – nyilatkozta Adrian 
Bujac, a csíkszeredai börtön saj-
tószóvivője. 

Ültetésre váró facsemeték a Jégpálya negyedben fotó: tamás attila

Háromliteres palackból előkerült tiltott eszközök a börtönben. Fennakadtak a kerítésen
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összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését 
Hargita Megye Tanácsának protokolltermébe.
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