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Nagy Benedek történelemtanár és '56-os 
elítélt a felelősség szerepéről és hatalmáról 
beszélt: „nem mentek volna a tankok, a ki-
végzőosztagok elé, a bitófa alá a fiatal és nem 
csak a fiatal magyarok, ha nem éreztek volna 
felelősséget népük sorsa, nemzetük szabad-
sága iránt... de fordítsuk le a felelősségválla-
lást a fiatal generációk, a fiaink, az unokáink 
számára: nem egetverő és teljesíthetetlen 
dolgokról van szó, hanem a mindennapok 
apró és nagyobb döntéseiről, amelyekkel vi-
szont képesek lehettek a nemzetet megtar-
tani...”

Délután hat órától az 1956-os térre, a 
Gloria Victis-emlékműhöz várták a megem-
lékezőket. A nyitányként elhangzó Márai-
költemény után az ünnepi szónokok beszé-
dei következtek. 

Kis Miklós, a Miniszterelnökség agrár-vi-
dékfejlesztésért felelős államtitkára kiemel-
te, a magyar nép jellemzője, hogy szabad-
ságharcos nemzet, történelmén keresztül 
észlelhető ez a vezérvonal, és 1956 fő mo-
tívuma is a szabadság harcos akarása, kiví-
vása és a nemzeti büszkeség. A határon túli 
magyarok nemzettársai a Magyarországon 
élőknek, s bár az itt történt megtorlásról, az 
'56 után következő irányított elnyomásról 
kevesebb forog közszájon, az itteniek ellen 
elkövetett atrocitások mindössze csak szám-
szerűleg maradnak el némiképp a magyaror-
szági vérengzésektől. 

Ráduly Róbert Kálmán polgármester töb-
bek között felhívta a hallgatóság figyelmét 

A Szoboszlay-per áldozatainak szentelt  
ünnepi megemlékezések

Az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc emléknapján ebben az évben is két 
helyszínen idéztük fel a hatvankét évvel ez-
előtti történéseket, hajtottunk fejet a forra-
dalom áldozatainak emléke előtt. Október 
23-án 11.00 órától a Kalász negyedi temető 
előtti téren felállított 1956-os kopjafánál 
vette kezdetét a programsorozat. A megem-
lékezés keretében ünnepi beszédek (Füleki 
Zoltán alpolgármester, Kelemen Csongor 
a Volt Politikai Foglyok Szövetsége és az 
'56-os bajtársi társaság tagja vagy Nagy Be-
nedek), szavalatok, felolvasások (Szilágyi 
Árpád a Volt Politikai Foglyok Szövetsége 
és az '56-os bajtársi társaság tagja, valamint 
Iochom Zsolt), egyházi áldások hangzottak 
el, majd koszorúzással fejeződött be a dél-
előtti esemény. 

Kelemen Csongor szerint hatvankét év 
múltán is kevés tudomása van a világnak 
arról, hogy mi történt '56-ban Magyaror-
szágon, de főleg arról az óriási összefogásról, 
amely világszinten, akkor is, most is csodá-
nak tűnik. 

Füleki Zoltán kiemelte a minket előre 
vivő, a jellemző éltető dacot, a szabadság-
szeretetet, a „megálljt”-mondás, az „elég 
legyen”-mondás képességét és erélyét, melyet 
a szovjet lánctalpaknak sem sikerült földdel 
egyenlővé tenniük. Ahol a hősöket tisztelik 
és nem felejtik, ott nagy valószínűséggel szü-
letnek újabb hősök: újabb hősökre minden 
jel szerint szükségünk lesz, hangsúlyozta az 
elöljáró.

arra, hogy mekkora fontossággal bír, mek-
kora esély, hogy itt vannak még közöttünk, 
és sajnos egyre kevesebben azok, akik igazi 
tanúi voltak az '56-os eseményeknek, az azt 
követő állapotoknak és megtorlásoknak, 
akik azóta mondhatni kétszer is újjá szület-
tek: a lágerek meghurcoltatását túlélve haza-
jöttek és árnyékban, ellenszélben, csöndben, 
de rendkívüli hittel folytatták az életüket. 
Aztán másodszor is újjászülettek, a '89-es 
eseményeket követően, amikor immáron 
beszélni is lehetett, amikor lehetett és kellett 
is, hogy minél többen és minél hitelesebben 
többet tudjuk meg '56-ról. 

Az esemény egyik fénypontja a Márton 
Áron Főgimnázium diákjainak kiselőadása 
volt: méltó módon idézték fel a Szoboszlay-
féle összeesküvés előzményeit és végkifejletét. 
A megemlékező ünnepséget a történelmi egy-
házaink képviselőinek közös imája és a meg-
emlékezés koszorúinak elhelyezése zárta. 

A Szoboszlay-perről
A Szoboszlay-per a legnagyobb kommu-
nizmus ellenes szervezkedésben részt vevő 
személyek pere Erdélyben. 1957–1958-ban 
zajlott, és a legkegyetlenebb per volt az ösz-
szes közül Romániában. Az eljárás során 
összesen 57 személyt állítottak bíróság elé, 
románokat és magyarokat egyaránt, akik 
közül tizet kivégeztek. 

Olyan személyek is fogságba kerültek, 
akik csak szimpatizáltak a felkeléssel, vagy 
csak tudtak róla, de nem támogatták. Az 
utóbbiaknak az volt a bűne, hogy nem jelen-
tették a Securitatenak, hogy mi van készü-
lőben.

A pert Kolozsváron tartották, a III. Had-
test hadbírósága ítélkezett, elnöke a szabóból 
hadbíró őrnaggyá előléptetett Macskássi Pál 
volt. Az elítéltekkel kegyetlenül bántak az 
őrök, ütötték és megalázták őket. A bíróság 
az ítéleteket már előre megkapta Bukarest-
ből, ennek ellenére fenntartották a helyben 
ítélkezés látszatát. A foglyokat „államrend 
elleni összeesküvéssel” és a „Román Nép-
köztársaság megdöntésére irányuló szer-
vezkedéssel” vádolták, ítéletet 1958. május 
30-án hoztak felettük. Az összes vádlottat 
teljes vagyonelkobzással sújtották, ezenkívül 
tíz személyt halálra, öt személyt pedig élet-
fogytiglanra ítéltek. A többiek ítélete 8–25 
év között volt. n
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a közösségi felelősségtudat hiányossága is, 
nem lehet mindent erre visszavezetni. Az 
önkéntesek hiányának leküzdésére – és 
ebben a helyzetben vagyunk mi is, Csík-
szeredának szüksége lenne egy legalább 20 
fős bevetési magra – a legjobb megoldás az 
lenne, ha a szerződéseken belül növelni le-
hetne a juttatások vagy könnyítések számát, 
így például ingyenes közszállítási jegyek, 
adócsökkentés, egyéni vagy kollektív egész-
ségbiztosítás, külön járőrjármű biztosítá-
sa vagy hasonlók. Ennek ellenére pont az 
ellenkezője tapasztalható, például csak az 
adókedvezményekre visszatérve, országos 
szinten tilos ilyen esetekben adóengedmé-
nyeket tenni ezen testületek tagjai számára. 
Magyarán, már a törvénykezési keretekkel 
nagyok a bajok. Mindenhol tudott enged-
mény-lehetőség az adóengedmény, ennek 
ellenére az adótörvénykönyv nem teszi ezt 
lehetővé. Egy másik jelenség az önmagát 
botlasztó törvénykezésre: egyrészt előírt, 
hogy minden településen – így Csíkszere-
dában is – léteznie kell egy polgárvédelmi 
központnak, egy hivatali képződménynek, 
amelynek ez a feladatköre, amit előbb is 
felsoroltam, másrészt viszont az a törvényi 
kiírás is életben van, miszerint ha a telepü-
lésen létezik katasztrófaelhárítási szak-kép-
ződmény, ilyen esetünkben az Oltul tűzol-
tóegység, akkor a feladatokat annak kell 
ellátnia. Egyik törvény kötelezi a polgárvé-
delmi hálózat kialakítását, a másik szinte 
keresztülhúzza azt.

Úgy nézem azonban, hogy ezeknek a kér-
déseknek a – legalább részleges – rendezé-
sére van egy halvány reménysugár: jövő év 
júniusáig tart a határidő, amíg a rendszert 
(szakmabeliek módosító észrevételei alap-
ján) reformálni lehet, és itt nagy jelentősége 
lesz annak, hogy milyen szerződéseket tu-
dunk majd ajánlani a bevonható önkénte-
seknek.

Ha már az önkéntesség kérdéskörénél tar-
tunk: ki az, aki alkalmas polgárvédelmi sze-
repkörre, ki választható be és milyen krité-
riumok alapján?

Látszólag egyszerűek a kritériumok, hi-
szen a legfőbbek közé tartozik, hogy az 
illető csíkszeredai lakos legyen, illetve ed-
dig létezett egy életkori kitét is, miszerint 
legtöbb 50 éves lehetett a jelentkező. Ismét 
ellentmondások és innen (is) botlás az ügy-
vitelben: a legújabb elképzelések szerint 
felső korhatár nincs. Most kérdem én, hogy 
mivel bizonyos fizikai rátermettséggel csak 
rendelkezni kell – persze nem a hivatásos 
tűzoltók erőnléti követelményei ezek, és 

(Egymásnak) ellentmondó elvárások között megfelelni
Beszélgetés Roth Lászlóval,  
a Városháza polgárvédelmi felügyelőjével, irodavezetőjével

Tisztázzuk a polgári védelem fogalmát.
A polgári védelem olyan össztársadalmi 

feladat vagy eszköz és intézkedési rendszer, 
amelynek célja katasztrófa, illetve fegyveres 
összeütközés esetén a lakosság megóvása, 
az életben maradás feltételeinek biztosítá-
sa, valamint a lakosság felkészítése a túlélés 
feltételeinek megteremtése érdekében. A 
háborús körülményekről most ne beszél-
jünk, hiszen sokkal nagyobb előfordulási 
lehetősége van annak, hogy a polgári véde-
lem másik nagy működési területén, a ka-
tasztrófavédelemén kelljen tevékenységet 
folytatni. A polgári védelem katasztrófavé-
delemmel kapcsolatos feladatai között 
olyanok szerepelnek, mint a polgárvédel-
mi szervezetek létrehozása és felkészítése, 
a tájékoztatás, figyelmeztetés, riasztás, a 
lakosság kimenekítése, kitelepítése és be-
fogadása, gondoskodás a létfenntartáshoz 
szükséges anyagi javak (különösen víz, élel-
miszer, takarmány és gyógyszerkészletek) 
és a kritikus infrastruktúrák védelméről, a 
kárterület felderítése, a mentés, az elsőse-
gélynyújtás, a mentesítés és a fertőtlenítés. 
Ugyancsak a működési területhez tartozik, 
és ebben a kérdéskörben a polgármesteri 
hivatal ellenőr-megbízottjának munkája 
irányadó, a települések kockázatértékelésen 
alapuló veszélyeztetettségének felmérése, 
valamint a tűz-, földrengés-, áradásvédelmi 
stb. információkról való tájékoztatás, köz-
informálás.

Mi a szerepe az önkéntességnek a polgár-
védelmen belül és mekkora az aránya en-
nek a polgármesteri hivatalon belül?

Ha a létező szabályoknak megfelelően 
akarok válaszolni, akkor a polgárvédelem-
nek – és így a polgármesteri hivatalon be-
lüli központnak – voltaképpen alapja az 
önkéntesség, pontosabban az alkalomadtán 
rendelkezésre álló önkéntesek száma kellő-
en nagy kell legyen, hogy a megelőzésben és 
elhárításban hatékonyan tudjon működni a 
szervezet. Az országszerte létező polgárvé-
delmi törvények vagy szabályok viszont kö-
szönő viszonyban sem állanak a realitással. 
Elméletileg csak olyan önkéntest lehet „al-
kalmazni”, akivel a polgárvédelmi hatóság, 
így mi is, szerződést kötünk, amely kötelezi 
a hatóságot is, de mindenképpen kötelezi 
a szerződő személyt. Jelenleg az a helyzet, 
hogy éppen azért olyan kevés az önkéntes, 
mert a létező szerződésformák szerint sok-
kal több kötelezettségük van, mint joguk, 
sokkal több a „muszáj”, mint a motiváló 
tényező. Krónikus az önkéntesek hiánya, 
és bár elég nagy súllyal ott az okok között 

tisztelet a kivételnek, de..., mennyire láthat 
el mondjuk mentési feladatokat egy 50 év fö-
lötti személy? Nem feledve a kérdést, persze 
létezik elméleti felkészültségi feltétel is, de 
ismét nincsen leszabályozva, hogy azt a nem 
hivatalos polgárvédelmi, vagy a hivatalos 
polgárvédelmi szerveknek kell biztosítania, 
illetve milyen szabványosított oktatóanya-
gok szerint.

A feladatok között szerepel a helység koc-
kázati térképének, dokumentumának ki-
dolgozása is. Mit jelent egy ilyen térkép/
dokumentum?

A települések katasztrófavédelmi osztály-
ba, veszélyeztetettség szerinti besorolásá-
ról van szó, az első ilyen dokumentumunk 
még 2004-ből származik, ahogy egy ilyen 
térkép elkészítésének a kötelezettsége is a 
21/2004-es sürgősségi kormányrendeletre 
vezethető vissza. Ez egy kockázatbecslési 
eljárás, amely a veszélyeztető hatások gya-
korisági esélyeire és a veszélyeztető hatások 
következményeire összpontosít. Tartalmi 
példaképpen említem azt, hogy többek kö-
zött az éppen aktualizált iratban szerepel a 
csíkzsögödi vagy a csobotfalvi (Kájoni utca 
és környéke) árvízterület, ezeken a köz-
belépési-hárítási, mentési és visszaállítási 
lehetőségek. Ugyanígy a tartalom része a 
polgárvédelmi riasztórendszer (szirénák, 
de a baj esetén használható harangok is) 
felépítése, elhelyezése és működtetése, az 
óvóhelyek kérdése és így tovább. A doku-
mentumot a helyi sürgősségi helyzeti bizott-
ság tagjai ellenjegyzik és így képviseltetik 
magukat mindazok a szervek (önkormány-
zat, csendőrség, rendőrség, egészségügy  
és állategészségügy, közművek, vasút, erdő-
gazdálkodás, környezetvédelem, telekom-
munikáció, tanfelügyelőség, mentők és bel-
biztonsági szervek), amelyek működésének 
összessége adja a megyeszékhely működőké-
pességét. Az évente frissített dokumentum 
információit, illetve azoknak naprakészsé-
gét az önkormányzati polgárvédelem felelő-
se szavatolja.

Végezetül, a technikai felszereltségen kí-
vül (szivattyúk, beavatkozáshoz kellő jár-
mű), amelyen mindig lehet – és különösen 
ezen a területen – fejleszteni, illetve bőví-
teni, mire lenne a legnagyobb szükség?

Nem mire, hanem kire/kikre. Visszaté-
rek az eredeti ötlethez: önkéntesekre van 
szükségünk, beavatkozásra képes csoport-
ra, reagáló erőre. Adott esetben a növekvő 
jelentkezésnek jó hatása lehet a szerződések 
tartalmára is. n
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úszástudásukat: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 
méteren gyorsúszásban, 50, 100, 200 méteren 
pillangó, hát és mellúszásban, külön a fiúk és a 
lányok. Ami a váltó-próbákat illeti, a bajnok-
ság programján 4x50 méter gyorsváltó, 4x50 
méter vegyes váltó, 4x50 méter mixt (azaz 2 
fiú – 2 lány) gyorsváltó és 4x50 méter mixt  
(2 fiú – 2 lány) vegyes váltó szerepel. 

Az ötnapos úszóbajnokságon, a délelőtti 
órákban és minden úszásnemben időfutamo-
kat rendeznek, innen a legjobb 16 sportoló 
jut tovább a délutáni döntőkbe. A délelőtti 
futamok 10.00 órakor kezdődnek, a délutáni 

November 21 – 25-között, első alkalommal ke-
rül megrendezésre Csíkszeredában az országos 
rövidpályás úszóbajnokság. A többnapos ese-
mény helyszíne a Csíki Csobbanó. A Trandafir 
Norbert úszóbajnok és csíkszerdai szakedző 
által is szorgalmazott verseny a romániai úszó-
szövetség, Csíkszereda Önkormányzata és 
a „VSK Csíkszereda” közreműködésével jön 
létre. Az úszóbajokságra több mint 70 klub je-
lentkezése várható, a résztvevő sportolók száma 
300 fölötti, a korosztályos elosztásban a junior, 
a kadét és szenior (felnőtt) kategóriák szere-
pelnek. A versenyzők 36 számban mérik össze 

Országos rövidpályás úszóbajnokság 
Csíkszeredában

döntők 17.00 órai kezdettel kerülnek sorra. 
A Csíkszeredában megrendezett verseny az 
év utolsó próbaversenye a rövidpályás világbaj-
nokság előtt, így a szurkolók az egész román 
úszóválogatottal találkozhatnak, köztük a leg-
jobban helyezett Robert Glintaval és Martin 
Daniellel is. Megyeszékhelyünket a Trandafir 
Norbert által edzett Balog Henrietta, a VSK 
Csíkszereda sportolója, a 4Seasons klubtól 
Rákosi-Seiwart László, Kajcsa Réka, valamint 
Ravasz Ágnes (edző: Balla Szabolcs) sportolók, 
a Swim To Perfection klubtól pedig Jánossy 
Krisztina (edző: Barabás Lóránt) képviselik.

Az országos rövidpályás úszóbajnokság 
idejére módosul a Csíki Csobbanó nyit va-
tartás-programja, a szervezők, valamint az 
uszoda működtetői felhívják az érdekeltek 
figyelmét az alábbiakra:

Szerda
06.00-16.00 / Szabad program
16.00-18.00 / Rövidpályás úszóbajnokság
18.30-22.00 / Szabad program

Csütörtök
06.00-08.00 / Szabad program
08.00-08.45 / Melegítés, rövidpályás 
úszóbajnokság; Kori-úszás program
08.45-12.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
12.30-16.00 / Kori-úszás program;  
Szabad program

16.00-19.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
19.30-22.00 / Szabad program

Péntek
06.00-08.00 / Szabad program
08.00-08.45 / Melegítés, rövidpályás 
úszóbajnokság; Kori-úszás program
08.45-12.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
12.30-16.00 / Kori-úszás program;  
Szabad program
16.00-19.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
19.30-22.00 / Szabad program

Szombat
08.30-12.30 / Rövidpályás  
úszóbajnokság
12.30-16.00 / Szabad program
16.00-19.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
19.30-21.00 / Szabad program

Vasárnap
08.30-12.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
12.30-16.00 / Szabad program
16.00-19.30 / Rövidpályás úszóbajnokság
19.30-21.00 / Szabad program

SzePTeMBer 3.

Külön fogják gyűjteni  
a zöldhulladékot  
Csíkszeredában
A zöldhulladék különgyűjtésére 300 literes 
zsákokat oszt ki a csíkszeredai magánhá-
zakhoz a hulladékgazdálkodással megbízott 
Eco-Csík Kft., ugyanakkor a lakóövezetek 
hulladékgyűjtőpontjaihoz is terveznek erre 
a célra ládákat kihelyezni az ősz folyamán, 
vagy legkésőbb jövő tavasszal. A cél, hogy 
csökkentsék a lerakókba kerülő egyre na-
gyobb szemétmennyiséget. Többek között 
azt szeretnék elérni, hogy a háztartások-
ból származó lebomlandó szemét, azaz a 
zöldhulladék minél nagyobb mennyiség-
ben legyen komposztálva, ezáltal jelentősen 
csökkenhetne a hulladéklerakókba helye-
zett szemét mennyisége. 

Csíkszeredában is bevezetik a zöldhulla-
dék szelektív gyűjtését, azaz kibővítik ezt 
a szolgáltatást, hiszen eddig is elszállítot-
ták és újrahasznosították a lakóövezetek 
hulladékgyűjtőpontjaihoz külön letett nyese-
dékeket, levágott faágakat.

Mi történt 2018 szeptemberében   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

SzePTeMBer 6.

Közös tanulással  
előznék meg  
az elmagányosodást  
és a mentális leépülést
A tanulóklub a csíkszeredai Petőfi Sándor 
utca 39. szám alatt található Szent Imre 
Ifjúsági Központban működik, szeptem-
ber 12-től decemberig hetente találkoznak 
a résztvevők. 

A csoportba főként a szerény anyagi kö-
rülmények között élő, a 65. életévüket be-
töltött személyek jelentkezhettek, akik nem 
akadályozottak az írásos vagy mozgásos 
feladatvégzésben, illetve nyitottak ismer-
kedésre, önmaguk fejlesztésére és tanu-
lásra. 

A foglalkozásvezetők, olyan fejlesztő prog-
ramot alakítottak ki a jelentkezőknek, amely 
hozzájárul a mentális leépülés megelőzésé-
hez. Ugyanakkor kisebb fizikai gyakorla-
tokat is végeznek majd. Az is cél, hogy jó 
közösség alakuljon ki, ahol a tagok jól érzik 
magukat és örömmel mozdulnak ki a laká-
sukból.

SzePTeMBer 11.

Filmszereda másodszorra:  
erősödő nemzetközi filmkínálat
Oscar-díjas alkotások, európai fesztiválfil-
mek, valamint a magyar és román filmmű-
vészet elmúlt két évének jelentős alkotásait 
lehetett megnézni a Filmszereda – Székely-
földi Mozgókép Fesztivál második kiadá-
sán. Idén tematikusabb napok álltak össze, 
a nevesebb filmfesztiválok köré (Berlin, 
Cannes, valamint az Oscar-díj), ami min-
denképp egyfajta folytatásnak minősül, hi-
szen tavaly a Filmszereda kínálatában lehe-
tett megnézni azt a Testről és lélekről című 
filmet, amely a legjobb külföldi filmnek járó 
Oscar-jelölésig jutott el. Most azokat az al-
kotásokat is meg lehetett tekinteni, amelyek 
ezzel együtt jelöltek voltak (többek között a 
győztes Una Mujer Fantastica-t is), emellett 
műsoron volt a 2018-ban Oscar-díjat nyert 
film, a Moonlight, amit most Csíkszeredá-
ban a lehető legjobb kép- és hangminőség-
ben lehetett megtekinteni.

SzePTeMBer 13.

Új igazgató a csíkszeredai 
kórházban
Bemutatkozott a Csíkszeredai Megyei 
Sür gősségi Kórház új gazdasági igazga-
tója, László Botond. A korábban a pénz- 
ügyi szektorban tevékenykedő szakember  
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 megbízatása – az előírásoknak megfele-
lően – hat hónapra szól. A hat hónap alatt 
versenyvizsgát fognak kiírni a pozíció-
ra, hogy – amennyiben sikerül – László 
Botond véglegesen is elfoglalhassa azt. A 
szakember elmondta, megtiszteltetésként 
tekint a rá bízott feladatra, és mindent 
meg fog tenni annak érdekében, hogy 
tevékenysége építő jellegű legyen. Azt is 
elárulta: nem ismeretlen számára a terep, 
hiszen felesége a kórház egyik osztályve-
zetője.

SzePTeMBer 18.

Egyedülálló védett otthont 
építtetett időseknek a Caritas 
Csíksomlyón
Már csak engedélyeztetésre vár a Gyula-
fehérvári Caritas, hogy hivatalosan meg-
nyithassa a Csíksomlyón felépített védett 
otthont, ahol elsősorban demenciában szen-
vedő, illetve Alzheimer-kórral küszködő 
időseket láthatnak el. Az egyedülállónak 
számító létesítményt német magántámo-
gatásból építették fel. Hiánypótló létesít-
ményt építtetett fel a Gyulafehérvári Caritas 
a csíksomlyói Jakab Antal Ház közelében, 
hogy kiszolgálják azokat az időseket, akik 
demenciában, Alzheimer-kórban szenved-
nek, és már nem tudnak magukról gondos-
kodni.

SzePTeMBer 14.

Levették a Városháza feliratot 
Csíkszeredában
Eltávolították az épületet megnevező fel-
iratot a csíkszeredai városháza homlokza-
táról. Jogerős bírósági ítélet kötelezte erre a 
városvezetést. A beavatkozás nem volt vá-
ratlan, Füleki Zoltán alpolgármester már 
áprilisban egyértelművé tette, hogy a jog-
erős bírósági ítélet végrehajtása küszöbön 
áll. Engedélyköteles beavatkozásról volt 
szó, ezért kellett mostanig várni. A mű-
emléképületnek nyilvánított csíkszeredai 

249-es határozat
a közvagyonban levő, 75 m² terület ideig-
lenes használatba való adására a az Electrica 
Rt. részére

250-es határozat
az Akác utca 1. szám alatt levő területek 
összevonásának jóváhagyására, telekkönyve-
zés céljából

251-es határozat
a Brassói utca 51. szám melletti terület ver-

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. szeptember 28-
án soros ülést tartott. 

247-es határozat
a helyi Önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének megválasztására 2018. októ-
ber, november, december hónapokra

248-as határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

A városi önkormányzat  
határozataiból

városháza homlokzatára az 1990-es évek 
közepén a megfelelő engedély alapján tet-
ték fel a Városháza – Primărie kettős meg-
nevezés betűit, ezért bármilyen változtatás-
hoz hasonló jóváhagyásra volt szükség. A 
Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában 
Polgári Egyesület (ADEC) 2015 novembe-
rében indított pert a felirat eltávolításáért: 
szerintük „a Városháza (románul: Casa 
Oraşului) felirat elhelyezése törvénytelen, 
mert nem a Primărie román kifejezés ma-
gyar megfelelője”. A keresetlevél szerint a 
Városháza megnevezés a magyarországi 
közigazgatás egyik intézményét jelenti, 
amelyet „mesterséges módon vettek át, és 
törvénytelenül használnak egyes helyi ha-
tóságok, köztük a csíkszeredaiak is”, mert 
a román közigazgatási rendszerben nincs 
olyan intézmény, amely megfelelne ennek 
az elnevezésnek.

SzePTeMBer 21.

Autók az új csíkszeredai  
elkerülő úton
Megnyitották Csíkszeredában a kelet-nyu-
gat irányú taplocai elkerülő utat, amely 
kivezeti az áthaladó gépjárműforgalmat a 
lakóövezetből, egyúttal gyorsabb és egy-
szerűbb áthaladást biztosít. Az út már 
korábban, a csatlakozásoknál épült két kör-
forgalom pedig augusztusban elkészült, de 
a hivatalos átvételre és az elkerülő útnak 
a gépjárműforgalom előtti megnyitására 
várni kellett. Az áthaladást tiltó, forga-
lom-elterelő elemeket eltávolították, az 
autók pedig akadálytalanul közlekedhet-
nek.

SzePTeMBer 23.

Látogatható és használható  
a plébániák régi gyűjteményéből 
álló könyvtár
A Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár mellett Tör-
téneti Gyűjtőkönyvtár és Restaurátor Mű-
hely is működik a csíksomlyói Szent Péter 

és Pál Plébánia épületében. Miután a múlt 
év végére befejeződött annak a 160–180 
iratfolyóméternyi hivatali iratgyűjtemény-
nek a rendszerezése, amelyet a csíkszéki 
főesperességektől és plébániáktól gyűjtöt-
tek össze a Csíkszeredai Gyűjtőlevéltár el-
indításához, a főegyházmegye főlevéltárosa 
hozzáfogott egy történeti gyűjtőkönyvtár 
kialakításához a gyűj tőlevéltárhoz tartozó 
kutatószobában.

Mindeddig öt plébánia kivételével si-
került összegyűjtenie a két kerület vala-
mennyi egyházközségéből a történelmi 
könyvgyűjteményeket. Azaz 18 plébánia 
régi könyvgyűjteménye található már a 
csíksomlyói plébánia épületében kialakí-
tott kutatószobában. Az újabb, egy évszá-
zadnál nem régebbi alapítású plébániák 
(Újtusnád, Csíkszentsimon, Gyimeskö-
zéplok stb.) nem rendelkeznek történeti 
könyvanyaggal, így azok a gyűjtőkörön kí-
vül esnek.

SzePTeMBer 24.

Tető került  
a mozgássérültek egyesületének  
új központjára
További 300 ezer euróra volna szüksége 
a Hargita Megyei Mozgássérültek Szer-
vezetének, hogy teljesen befejezhessék a 
csíkszeredai Hunyadi János utcában épü-
lő, három szintes Összefogás Házának 
elnevezett köz pontjuk felépítését. Vala-
mivel több mint egy év alatt készültek el 
a Hargita Megyei Mozgássérültek Szer-
vezetének új székhelyéül szolgáló épület 
három szintjének és a tetőzetének felépí-
tésével. 

A munkálatokat és a szükséges építke-
zési anyagokat többségében adományok-
ból fedezték, részben pedig az egyesület 
saját jövedelméből. Sok segítséget kaptak 
egyénit és intézményit egyaránt, a csík-
szeredai önkormányzat, valamint a Har-
gita megyei önkormányzat is jelezte, hogy 
támogatják az ügyüket. n

senytárgyaláson kívüli haszonbérbe adásá-
ról Pârlea Zeno-Lucian részére, valamint a 
2018/138-as számú haszonbérleti szerződés 
kiegészítéséről és módosításáról

252-es határozat
a 2018–2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat, a 2018-as év 
költségvetését elfogadó 2018/4-es számú ha-
tározat, a 2018-as teljesen vagy részlegesen 
helyi költségvetésből támogatott beruházási 
lista illetve, saját forrásból és támogatásból 
finanszírozott beruházási lista módosítására

253-as határozat
a polgármesteri szakapparátus alkalmazotta-
inak, valamint az alárendelt egységek mun-   
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Anyakönyv 
– 2018. szeptember – 

Születések
Farkas Milán
Boldizsár Jázmin-Natasa
Márton Benedek
Kovács Zsigmond
Csiszar Zsolt
Ábrahám Illés
Kelemen Réka
Horvát Zsombor
Andrási Benedek
Müller Szidónia
András-Tövissi Ilona
Kurcsi Erika
Gheorghiță Dávid
Ghibilic Iris
Lakó Zsolna
Csedő Dávid
Molnár Klára
Popa Antonia
Serestély Zágon
Szabó Mátyás
Márton Zsuzsánna
Boldijar Sebastian
Crăciun Laurențiu-Emanuel

Elhalálozások
Fülöp Vilhelmina
Éltes Ilona
Varga Zsolt
Laszló Andrei
Boer Mihail
Vén Elisabeta
Benedek Gabriela-Juliana
Antal Andrei
Nyerges Enikő
Ferencz Ana
György Ileana
Darvas Ghizela
Csobot Andrei
Botos Rozalia
Szőgyőr Éva
Gecző Ana
Vaszi Berta
Nagy Dionisie-Petru
Kedves Terezia
György Etel-Magdalena
Benkes Ferenc
Bolog Toader
Karda Agnita
András Maria

Házasságkötések 

Péter Attila – György Éva
Albert Claudiu – Daniel Laura-Blanka
Kovács Ede – Salamon Márta
Miklós Hunor – Nuridsány Andrea
Füleki László-Tamás – Salamon Réka
Mirică Andrei – Ambăruș Andreea-Mihaela
Csutak Jenő – Csilip-Sava Kinga
Pavel Alexandru-Vali – Țepeș-Ciucan 
Alexandra-Ionela
János Elemér – Tankó Andrea-Tímea
Szabó Sándor – Vitális Anikó
Török Attila – Tulit Szidónia
Andráș Péter – Farkas Erika
Gergely Attila – Sipos Katalin
Szőcs László – Barabás Imola-Kinga
Prizsmarian Sándor –  
     Antal Mária-Magdolna
László Alpár – Iszlai-Téglás Beáta
Molnár Balázs – Daday Emese
Kosa Levente-Jozsef – Enăsoaie Nicoleta
Păcurari Marcel-Marian – Laszlo Viorica n

 katársainak etikai normáit meghatározó 
Magatartás Szabálykönyv elfogadására

254-es határozat
a 2018. november 1. – 2019. március 31. kö-
zötti időszakra javasolt pénzügyi támogatás 
folyósítására, a 65. életévet betöltött szemé-
lyek melegvíz fogyasztásának támogatására 
vonatkozóan

255-ös határozat
a 2018-as évi tagsági díj befizetéséről a Romá-
niai Energia Városok Egyesület (OER) részére

256-os határozat
a „Városi Sport Klub Csíkszereda” megala-
pítására vonatkozó, 2010/111-es számú ha-
tározat 4. cikkelye módosítására

257-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város címerter - 
v ezeté nek elfogadására

258-as határozat
a 2018. októberi kulturális programok elfo-
gadásáról

259-es határozat
a 24/2018-as számú, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város 2018. évi kulturális programjai-
nak és költségvetésének jóváhagyásáról című 
határozat 1-es számú mellékletének módosí-
tására

260-as határozat
a Hargita Megyei Cselgáncs Szövetséggel 
való együttműködésre a 2018. szeptember 
29–30. időszakban zajló Cselgáncs Orszá-
gos Bajnokság megtartására a csíkszeredai 
Erőss Zsolt Arénában

261-es határozat
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegye-
temmel való együttműködésre a 2018. októ-
ber – 2019. május közötti időszakban zajló 
Ezüst Akadémia oktatási program megtar-
tására a csíkszeredai Szakszervezetek Mű-
velődési Házában

262-es határozat
az Önkormányat tagjainak kijelölésére, a be-
ruházások és a helyi költségvetésből finan-
szírozott munkálatok átvételi bizottságának 
jóváhagyása érdekében

263-as határozat
a helyi közszállítási járatokra szóló bérle tek 
költségének a helyi költségvetésből való meg - 
té rítésére, 2018. szeptember 10. és 2019. jú-
nius 14. közötti időszakban, a Hargitafürdő–
Vasút állomás–Taploca, Csobotfalva–Tap lo ca,  
Zsögöd–Taploca útvonalon, a hargitafürdői, 
erdőaljai, a csobotfalvi ingázó tanulók és az 
árva gyermekek, valamint azon személyek ré-
szére, akik számára különleges gyermekvédel-
mi intézkedést foganatosítottak

264-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselő-
inek kinevezésére a 2018/2019-es tanévre, 
a város közigazgatási területén működő 
oktatási intézmények vezetőtanácsi testü-
letébe

265-ös határozat
egyes közhasznú munkálatok megállapítá-
sának a jóváhagyására, melyek a Csíkszereda 
Megyei Jogú Város magán- és közterületén 
található, építkezési engedély nélküli, vagy 
ideiglenes építkezési engedéllyel rendelkező 
építmények lebontására vonatkozik

266-os határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegy-
zékének módosítására 2018. október 1-jei 
kezdettel

267-es határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzékének 
módosítására 2018. október 1-jei kezdettel

268-as határozat
a Csíki Játékszín státusjegyzékének és szer-
kezeti ábrájának módosítására 2018. októ-
ber 1-jei kezdettel

269-es határozat
a vadászati szempontból jelentős állatfajok 
által okozott károk megállapítására, felmé-
résére hivatott helyi bizottság felállítására

270-es határozat
a 2013/638-as haszonkölcsön-szerződés ki-
egészítő okiratának megkötéséről

271-es határozat
a 2011/75-ös számú határozat módosításá-
ról és kiegészítéséről, amely a „Petőfi Sán-
dor Általános Iskola sporttermének építése” 
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányáról szól

272-es határozat
a 2005/128-as számú határozat módosításá-
ról és kiegészítéséről, amely a „Nagy István 
Művészeti Középiskola sporttermének épí-
tése” megnevezésű beruházás megvalósítha-
tósági tanulmányáról szól

273-as határozat
Harvíz Rt.-nek a vissza nem térítendő támo-
gatásban részesülő közszolgáltatások infra-
struktúra-fejlesztési pályázataihoz elkészí-
tett fenntartási, helyettesítési és fejlesztési 
alap – a továbbiakban IID Alap – létrehozá-
si, feltöltési és felhasználási eljárásának jóvá-
hagyó 2013/185-ös határozat módosítására

274-es határozat
a vasúti felüljáró és a közúti csatlakozások 
átrendezésére, illetve újjáépítésére vonatko-
zó beavatkozási munkálatok dokumentáció-
jának jóváhagyásáról n
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Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tar-
tanak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűlés-
termében, az alábbi beosztás szerint.    

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

András Hunor-Jenő Gazdasági szakbizottság
Urbanisztikai szakbizottság

November 8.
Ábrahám Előd Gazdasági szakbizottság

Szociális, sport szakbizottság

Bardócz László Gazdasági szakbizottság
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság November 15.

Fodor Levente Oktatási szakbizottság
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság November 22.

Orbán Zsolt Oktatási szakbizottság
Urbanisztikai szakbizottság November 29.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormány-
zati képviselők minden csütörtökön 13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléster-
mében. 
Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be a 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.30–14.00 óra között.

Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a város és környék polgárai számára 
fontos, keresett a heti rendszerességgel meg-
tartott ingyenes jogi tanácsadás. Túl azon, 
hogy a polgárok anyanyelvükön kaphatnak 
szakszerű tájékoztatást, eligazítást a külön-
böző jogi természetű kérdéseikre, a törvény-
széki határozatok pontos értelmezésére, 
még minden esetben a zsebükben maradhat 
az a csekély 100 lej is, amelyet a hivatalos ta-
nácsadás keretében, honoráriumként más-
hol ki kellene fizessenek.

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete értesíti a város, Csík, Gyimesek és a 
Kászonok polgárait, hogy minden csütörtö-
kön 14.00 és 15.00 óra között ingyenes jogi 
tanácsadást tart a Petőfi Sándor utca 8. szám 
alatt (Kelemen Hunor Képviselő irodája).

Szükséges az előzetes bejelentkezés: tele-
fonon a 0266 311 836-os, a 0743-663 590-es 
számokon vagy személyesen. n

Ingyenes  
jogi tanácsadás

Fogadónapok: főbb városházi 
szakosztályok
A csíkszeredai Városháza mindennapi tö-
rekvése, hogy javítsa kapcsolatait a megye-
székhely állami és magánszférához tartozó 

intézményeivel, ugyanakkor éppoly fontos-
sággal bír az állandó törekvés, melynek célja 
az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megyeszék-

hely polgáraival. Éppen ebből a megfontolás-
ból, azért hogy a városunk lakói érezzék és 
tudják: gondjaik és kérdéseik a mi gondjaink 
és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk a Vá-
rosháza főbb osztályainak a fogadónapját és 
az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 9.00 – 10.00 

Főépítész Hétfő 9.00 – 13.00 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási és útkarbantartási osztály Szerda 13.00 – 14.00 

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó  
és kereskedelmi osztály Csütörtök 11.00 – 13.00 

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

Kulturális, ifjúsági, sport és turisztikai programok osztálya Csütörtök 15.00 – 16.00 

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 9.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján működő 
Városházi bejelentőn keresztül bejelenthe-
tik, amennyiben rongálásokat, vagy meg-
hibásodásokat észlelnek a város területén. 
Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak ezek 
helyrehozásában, megoldásában, írják meg a 

tapasztalt problémákat, hogy minél hama-
rabb kijavíthassuk azokat. 

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe aján-
l juk, a Városházán kihelyezett – az Önök 
ötletei, észrevételei és esetleges panaszai elhe-
lyezését szolgáló – gyűjtőládát. Az ötlet- és 

panaszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszol-
gálati iroda melletti részen található. Kér-
jük kedves ügyfeleinket, hogy a Városházán 
történő ügyintézés során felmerült bármely 
észrevételüket, panaszukat, ötleteiket bátran 
juttassák el hozzánk e módon is. n
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rulást a 2018. november 1. és 2019. március 
31. közötti időszakra igényelhetik mindazon 
csíkszeredai személyek, akik:
• tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal 

rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a tá-
mogatást igénylik és nincsen tulajdonaik-
ban – sem a velük egy háztartásban élők tu-
lajdonában – más ingatlan (lakás) Románia 
területén;

• a lakás hőellátása – háztartási meleg víz és 
fűtés – a központi távhőszolgáltatási rend-
szeren keresztül történik, egészében és ki-
zárólagosan;

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete a 2018. szeptember 28-i havi so-
ros ülésén fogadta el a 65. év feletti személyek 
számára a háztartási melegvíz-szolgáltatás 
költségéhez való önkormányzati hozzájárulás-
ról szóló 254/2018-as számú határozatot. A 
havi legtöbb 40 lej értékű támogatás igénylésé-
hez szükséges típuskéréseket a lakástulajdono-
si társulások vezetői átvehetik október 10-től a 
polgármesteri hivatal 44-es számú, ügyfélszol-
gálati irodájában. A távhőszolgáltatási rend-
szeren levő tömbházak melegvíz-szolgáltatása 
ellenértékéhez való önkormányzati hozzájá-

Melegvíz-támogatás  
a 65. életévüket betöltött 
csíkszeredaiaknak

• napirenden vannak a víz, csatornázás, köz-
tisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös 
költség, illetve a helyi költségvetés irányába 
az adók és illetékek befizetésével, a késedel-
mi és a büntetőkamatokat is beleértve.

• A támogatást igénylőknek a kitöltött ké-
réseket a személyi igazolvány, valamint a 
lakástulajdonosi minőségüket igazoló ok-
iratokkal együtt október 31-ig kell a Köz-
üzemek Rt.-hez eljuttatniuk személyesen 
vagy a lakástulajdonosi társulásokon ke-
resztül.
Mindazoknak, akik már betöltötték a 65. 

életévüket, csak egyszer kell kérést letenni-
ük. Azok a személyek pedig, akik időközben 
válnak jogosulttá, a 2019. március 31-ig tartó 
időszak hátralevő hónapjaira igényelhetik a 
támogatást. Későbbi igényléseket a megelőző 
hónap 24-ig kell benyújtani. n

aznap külön elszállítunk komposztálás 
céljából. A zsákok kiosztása havonta tör-
ténik az újrahasznosítható hulladék el-
szállításakor, vagy új zsákokat igényelhet 
a hulladékszállítás napján a gépkocsiveze-
tőktől.

• 4-6 m3-es KONTÉNER: építkezési tör-
melék
Igényelhetnek 4-6 m3-es konténert megren-
delő alapján, amelyet a helyszínre szállítás 
után telefonos bejelentéssel tudnak üríttetni 
és a munkálatok befejeztével elszállítani.

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edények-
be csak háztartási hulladékot helyezzenek.

Tilos tartalmak:
- építkezési bontásból származó törmelék
- trágya
- hamu
- újrahasznosítható hulladék
- zöld hulladék

Az ECO-CSÍK térségi hulladékgazdálkodási 
vállalat és Csíkszereda Önkormányzata sze-
retné bevonni a lakosságot a szelektíven gyűjtő 
tevékenységébe.

Az újrahasznosítható hulladékok hatéko-
nyabb gyűjtése érdekében, felkérjük a csalá-
di házak tulajdonosait, hogy gyűjtsék a cél-
nak megfelelő kiosztott műanyag zsákokba 
az újrahasznosítható hulladékokat.

Kérjük, hogy ezekbe a zsákokba kizárólag 
újrahasznosítható hulladékot tegyenek.

• ÁTLÁTSZÓ ZSÁK: papír, műanyag, 
fém, üveg. A teli zsákokat havonta egy-
szer, a hónap utolsó hulladékszállítási 
napján kell kitenni, amit aznap külön 
elszállítunk a válogatóműbe újrahaszno-
sítás céljából.

• ZÖLD ZSÁK: kerti lebomló hulladék
A teli zsákokat havonta egyszer, a hónap 
első csütörtöki napján kell kitenni, amit 

A szelektív hulladékok 
újrahasznosításával mindenki nyer!
Az ECO-CSÍK térségi hulladékgazdálkodó  
felhívása

• Papírhulladék: újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, kartondo-
boz, szórólap, írólap, reklámújság

• Műanyaghulladék: üdítős és ásványvizes 
PET-palack, tiszta fólia (szatyrok, tasakok, 
csomagolófóliák stb.), kimosott háztartási 
flakonok (samponos, habfürdős, mosogató-
szeres, mosószeres), kimosott joghurtos, tej-
fölös poharak, tálak, virág cserép és alátét, 
tároló dobozok, vedrek, rekeszek, hunga-
rocell

• Fémhulladék: aluminíum italos dobozok 
(sörös, üdítős, energia italos), fém záróku-
pakok, alufólia

• Üveghulladék: befőttes üveg, ásványvizes, 
italos üvegek, szörpös, bébiételes, parfümös 
üvegek, poharak, kancsók

• Zöld hulladék: levágott fű, kerti gyom, fa-
levelek, szalma, összeaprított faágak, galy-
lyak, elszáradt egynyári virágok, palánták, 
lehullott gyümölcsök

• Építkezési-hulladék: tégla, cserép, be-
tontörmelék, kerámia frakció, porcelán, 
padló- és fali csempe, föld, homok, kavics, 
kövek n

A város területén továbbra is tapasztalható a 
törvénytelen szeméttárolás jelensége. Gyak-
ran látható, hogy különböző háztartási vagy 
építkezési hulladékokat tárolnak köz- és 
magánterületen a tulajdonosok tudta és be-
leegyezése nélkül.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala felhívja mind a természe-

Törvénytelen szeméttárolás
tes, mind pedig a jogi személyek figyelmét, 
hogy bármiféle szemét vagy építkezési hul-
ladék illetéktelen tárolása a város közterü-
letén vagy magánterületen törvénybe ütkö-
ző cselekedet, és a 2005/195-ös kormány-
rendelet 96-os cikkelye, 1-es bekezdése, 15. 
pontja értelmében büntetendő törvénysze-
gésnek minősül, a kiróható büntetés ösz-

szege pedig 3000-től 6000 lejig terjedhet. 
Csíkszereda tisztaságának és civilizált ar-
culatának megőrzése érdekében, ugyanak-
kor a fent említett büntetés-alkalmazások 
elkerülése érdekében, kérjük, hogy ameny-
nyiben bármiféle szeméttárolással kapcso-
latos probléma adódna, forduljanak a térsé-
gi hulladékgazdálkodó céghez, az Eco-Csík 
Kft.-hez. A regionális gazdálkodó cég szék-
helye: Csíkszereda, Akác utca 1. szám, tel.: 
0737-026869. n
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– Fura ám ez az avar-füst! 

A hónap üzenete: 
Komposztáljunk!

Amit lehet, használjunk újra, mielőtt 
kidobnánk. Nagyon sok mindennek 
találhatunk más felhasználási módot, 
legyen az üveg, palack, ruhanemű. Az 
újrahasznosítás egyik formája a kom-
posztálás. A magánházaknál kelet-
kező kerti (faágak, levelek, lehullott 
gyümölcs, zöldség) és konyhai hul-
ladék (zöldség-, gyümölcs-, tojáshéj, 
kávézacc) egyik legegyszerűbb és leg-
hasznosabb felhasználási módja, ha 
– lehetőség szerint – komposztot ké-
szítünk belőle. Ne égessük el az avart, 
a kerti szemetet, a füst nem csak za-
varó, de ártalmas is! A tömbházlakók 
is tudnak élni a komposztálás lehető-
ségével, ott, ahol tömbház körül van 
zöldövezet. A lakóövezetekben ke-
letkező zöld hulladékot egyébként az 
Eco-Csík Kft. külön autóval szállítja 
el. Jelenleg a Baromtér utcában gyűj-
tik ezt a típusú hulladékot, majd ap-
rítják és megpróbálják értékesíteni. n

Un exemplar în fiecare cutie poştală 
Dorim să vă informăm, că publicaţii-
le „Csíkszereda” şi „Miercurea Ciuc”, 
publicaţii ale Municipiului Miercurea 
Ciuc, apar lunar pentru informarea ce-
tăţenilor din municipiu. Deoarece nu 
ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie de 
limba maternă/vorbită, distribuirea se 

face după metoda „un exemplar în fiecare 
cutie poştală” mai mult bazându-ne pe nu-
mele trecute pe cutia poștală. Pentru a Vă 
asigura şi a ne ajuta ca publicaţia informa-
tiv-lunară „Miercurea Ciuc” să ajungă la 
Dumneavoastră personal, Vă rugăm să ne 
contactaţi prin una din următoarele moda-

lităţi (cu indicarea precisă a domiciliului, 
adresei şi numărului de căsuţă poştală): 
în scris, la adresa: Municipiul Miercurea 
Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1. cam. 139, telefo-
nic: 0266-315120/134, sau prin e-mail: 
primaria@miercureaciuc.ro, cu men-
ţiunea: „În atenţia redacţiei Miercurea 
Ciuc”. Persoana de contact: Ady András 
– redactor. n

terület tőzeges terület is egyben, a tarlótűz 
belobbantja a tőzegréteget, ennek a kioltása 
pedig napokba, hetekbe telik, s közben nő a 
talaj, a levegő szennyezettségi foka, egy egész 
város kénytelen elviselni a füstös levegőt. Az 
így, közvetve vagy közvetlenül veszélyezte-
tett emberi életekre, állati-növényi élővilág-
ra, a keletkező anyagi károkra, rongálásokra 
is érdemes gondolni. Ahogy gondolni érde-
mes azokra a büntetésekre, amelyek kiró-
hatóak a tarlótűz szándékos, vagy véletlen 
gyújtásáért: jogi személyek esetében a kiró-
ható büntetés felső határa 50 ezer, fizikai 
személyek esetében 6 ezer lej. n

Nem igaz, hogy hasznos:  
a tarlóégetés többszörösen ártalmas
Sajnos, még mindig elterjedt hit és így mód-
szer is, hogy az egyik legjobb eljárás a gom-
bafertőzések megoldására, a kártevő rovarok 
kiirtására, a gyomok felszámolására, de nem 
utolsósorban a talaj termőfelületének felja-
vítására a tarlóégetés. Művelik is legalább 
két periódusban évente: ahogy a hó elolvad 
és ősszel, a tél beköszönte előtt. Csíkszereda 
Önkormányzata felhívja a lakosság figyel-

mét, hogy a tarlóégetés nem csak fölösleges/ 
veszélyes, de káros tevékenység, elég ha csak 
arra gondolunk, hogy a kártevők, amelyek 
ellen a küzdelem folyik rendszerint mé-
lyebb talajrétegekben vészelik át a tarlótüzet, 
amely pár centiméter mélységig érezteti csak 
hőhatását. Amennyiben azonban – példá-
ul megyeszékhelyünk taplocai és zsögödi, 
Olt-melléki területei esetében – a felégetett 


