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Csíkszereda önkormányzati képviselőtestülete márciusi soros havi ülésén a néppárti frakció
tartózkodása mellett elfogadta az Octavian Goga Gimnázium hőszigeteléséről szóló pályázatot is. A
Néppárt frakciója méltánytalannak tartja, hogy a hargitai megyeszékhelyen kizárólag csak egy
román tannyelvű iskola kapjon pénzt korszerűsítésre.

Tőke Ervin, Soós Szabó Klára
A csíkszeredai román középiskola egyedüliként lett jogosult arra, hogy a tanintézetben elkezdett
munkálatokat befejezzék, viszont számos rosszabb körülmények között leledző magyar iskola
elesett ettől a lehetőségtől. Mint ismert, nyolc tanintézet felújítását kezdték el a közelmúltban, de
pénzhiány miatt leálltak a munkálatokkal. A Regionális Operatív Program keretében, most egy
bizonyos, Gyulafehérváron hozott kritériumrendszer alapján csak az Octavian Goga iskola
rehabilitálása folytatódhat.
Tőke Ervin önkormányzati képviselő (Erdélyi Magyar Néppárt) a román gimnázium
hőszigeteléséről szóló napirendi pont megszavazása előtti felszólalásában kifejtette:
„méltánytalannak tartom a Gyulafehérváron hozott kritériumrendszert, hisz Csíkszeredában így
csak egy tanügyi intézmény jogosult arra, történetesen az Octavian Goga Gimnázium, hogy a
befejezetlen munkát újrakezdjék. Sokkal rosszabb helyzetben lévő iskolák is vannak a városban. A
Venczel József iskola melletti pályán éktelenkednek a betonoszlopok, a területet benőtte a gaz,
nincs megfelelő tornaterem, ami van azt egy műhelyből alakították ki, a focipálya túl kicsi és sáros.

A folyosókon található elavult ablakok miatt huzatos az épület, ami sokkal régebbi, mint az
Octavian Goga Gimnázium épülete”.
Soós Szabó Klára önkormányzati képviselő (Néppárt) kritikával illette a városvezetést, mert
többszöri felhívása ellenére a mai napig nem történt változás, vagyis továbbra is teljes utcák
vannak házszámok nélkül, ami tarthatatlan állapot. Soós Szabó elmondta: „egy hónapja is jeleztem,
hogy egész utcák vannak házszámok nélkül. Változást mind a mai napig nem észleltem. Ne
csodálkozzunk, ha a mentők, tűzoltók nem tudnak időben megérkezni, mert a házszámok hiánya
miatt nem találják a pontos helyszínt”.
Soós Szabó Klára a jogi bizottság tagjaként az önkormányzat és a rendőrség megromlott
viszonyával kapcsolatban kijelentette: „számon kérjük a rendőrségtől ezt a magatartást (a jogi
bizottság ülésére meghívták a rendőrség képviselőjét, hogy a törvényes kötelezettségének eleget
téve számoljon be az intézmény tavalyi tevékenységéről, ám a rendőrség a meghívásnak nem tett
eleget), hiszen a törvény előírja, hogy be kell számoljanak a tevékenységükről, kötelezettségük,
hogy a feltett kérdéseinkre érdemben válaszoljanak. A törvény betartása rájuk is vonatkozik.” Az
ügyben átiratot küldenek a rendőrségnek.
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