
pozitívak. A könyvvásár lényege az, hogy – 
azon túl, hogy azok gyülekeznek össze, akik 
hisznek a könyvben, – a szerzők munkássá-
ga a kiadóktól az olvasók kezébe kerüljön. 
Ebben a tekintetben is azt lehet mondani, 
hogy rendkívül jelentős volt az olvasóközön-
ség által megvásárolt könyvek száma. Voltak 
olyan kiadók, akik nem voltak annyira biza-
kodóak, mint mi, és vásár közben kellett fel-
töltsék készletüket” – fogalmazott Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere 
a könyvvásár végén. Hozzátette: „ameddig 
vannak a térségünkben szerzők, nyomdák 
és kiadók, amíg ennyire lelkes az olvasókö-
zönség, a választ, hogy szükség van-e erre a 
vásárra, nem mi adjuk meg, mi csak tudomá-
sul vesszük.” 

A szervezők számításai szerint 5500 körü-
lire tehető a látogatók száma a Csíkszeredai 
Könyvvásár négy napja alatt. A látogatottsá-
got egyrészt a betérőknek átadott könyvvásá-
ros matricák, illetve a közönségtalálkozókon, 
gyermekprogramokon jelen lévők számából 
és az esti koncertekre eladott jegyek alapján 
mérték. Természetesen nagyon sok visszaté-
rő vendége is volt a rendezvénynek. A prog-
ramok látogatottsága szempontjából a Szabó 
T. Anna és Dragomán György előadóestje, 
valamint a Sárik Péter Trió és Luiza Zan 
koncertje örvendett a legnagyobb népszerű-
ségnek, de a gyermekfoglalkozások, családi 
események, könyvbemutatók is népes közön-
ség előtt zajlottak. 

A standokkal jelen levő kiadók vezetői úgy 
értékelték, jó hangulatú vásárt tudnak ma-
guk mögött, amely programok sokaságával 
vonzotta be a látogatókat. Nagyon profesz-
szionálisan szervezték meg a rendezvényt, a 
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„A könyvbe fogódzni kell, a könyvet olvasni kell!”

„Nagyon fontos az, hogy a könyvekbe ka-
paszkodva felkészüljünk arra a csodás ör-
vényre, amely vár bennünket az életben. 
Azt kívánom nektek, hogy este könyvvel a 
kezetekben aludjatok el, hogy mindig legyen 
könyv a kezetek ügyében, amelybe kapasz-
kodhattok, amelyből tanulhattok.” – ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg a Csíkszere-
dai Könyvvásárt Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester május 10-én. A kora délutáni 
megnyitó népes gyermekközönségéhez szól-
va úgy fogalmazott: „Legyetek mindannyian 
kapusok, védjétek ezt a közösséget, ezt a he-
lyet! Ne feledjétek, a könyvbe fogódzni kell, a 
könyvet olvasni kell!”

A kapuit május 13-án záró Csíkszeredai 
Könyvvásár résztvevői – látogatók, kiadók, 
szerzők, fellépők – visszajelzése szerint nagy 
érdeklődésre számot tartó, jól szervezett, örö-
met sugárzó rendezvénynek voltak részesei. 
Négy nap alatt közel ötven program: pódium-
beszélgetések, könyvbemutatók, koncertek, 
gyerekeket és felnőtteket egyaránt megszólító 
foglalkozások, és természetesen a könyvki-
adók gazdag kínálata mind-mind hozzájárult 
a pozitív mérleghez. 

„A könyvvásár előtt azt fogalmaztuk meg 
kihívásnak, hogy az érdeklődő közönséget 
tudjuk megszólítani, hogy amellé a kulturált, 
nyitott és színes kínálat mellé, amelyet a szer-
vezők megálmodtak, az érdeklődő közönség 
is nagy számban mozduljon meg. Ez nagy-
mértékben teljesült. A megnyitótól kezdve 
minden nap jelentős és mondhatni folyama-
tos volt a mozgás. Volt, amikor kevesebben, 
de volt amikor nagyon sokan fordultak meg 
az eseményeken, a vásáron. Az előadói, köz-
reműködői, szerzői, kiállítói visszajelzések 

könyvvásár általános kívánalmait igyekeztek 
teljesíteni, tehát voltak nagy rendezvények, 
közönségcsalogató koncertek is. Maximáli-
san odafigyeltek a szervezők minden egyes 
kiadó kívánságára, szükségletére. Érezhe-
tően nagyobb volt a vásárlóközönség, mint a 
tavaly. Nem azt jelenti, hogy óriási volt az el-
adás, mert itt még a közönséget be kell szok-
tatni, de mindenféle szempontból nagyon jó 
volt”– véli Gálfalvi Ágnes, a marosvásárhelyi 
Lector Kiadó vezetője. 

„Érdeklődő volt, viszont itt azzal van a 
gond, hogy nézelődni jönnek, nem vásárolni. 
A vásárlók kell megszokják. A helyszín jó, jól 
be lehetett járni”– mondta Burus Endre, a 
Pro Print Kiadó igazgatója. 

Gutenberg Kiadó igazgatója, Tőzsér László 
rámutatott, számukra fontos, hogy hazai pá-
lyán tegyenek meg mindent annak érdekében, 
hogy megismerjék azt, hogy a kiadó hogyan 
gondolkodik, miket tervez, milyen munkái 
vannak. „Nagyon örvendek ennek a vásárnak, 
sokkal magasabb színvonalon volt szervezve 
idén, ez köszönhető Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala kulturális irodájának. Az is na-
gyon jó érzéssel tölt el, hogy perspektívában 
gondolkodnak: nem csak arról van szó, hogy 
ezt a vásárt megcsinálják, hanem egy új útnak 
a kezdetén vagyunk és meg vagyok győződve, 
hogy évről évre jobb lesz a vásár. A program 
tartalmasra sikeredett, büszkeséggel tölt el  
az, hogy Csíkszeredában sikerült egy ilyen 
könyvvásárt megszervezni, és megvan a kellő 
akarat hozzá, hogy még jobb legyen. Aprósá-
gok vannak, amelyeket másképp kell megcsi-
nálni, de biztos, hogy jövőre még jobb ötle-
tekkel színesítik a vásárt. Egy könyvvásárra 
akkor érdemes eljönni, ha részt tudsz venni 
kiadóként a vásár programjaiban. Azért is jön-
nek el az emberek, mert itt találkozhatnak a 
szerzőkkel, szerkesztőkkel, szakemberekkel.” 

A Bookart Kiadó szerkesztője, Demeter 
Zsófia is a szervezést emelte ki elsősorban 
pozitívumként, ugyanakkor a helyszínt is 
megfelelőnek találta a rendezvény lebonyo-
lításához. „Egy élhető, levegős, tágas térben 
voltunk. A Bookart könyvei iránt érdeklő-
dők is jól érezték magukat, mert oda tudtak 
férni a könyvekhez, ami nagyon fontos. Jó 
ötletnek tartottuk azt a minden kiállítóra 
érvényes szabályt, hogy a bizonyos érték fö-
lött a vásárlók ingyen koncertjegyet kaptak. 
A kiemelt meghívottjaink könyvei, illetve a 
bemutatott könyvek iránt magas volt az ér-
deklődés.” n
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közérdekű

pali tagozatról) – amennyiben a szülő egyete-
mista; halotti bizonyítvány / a válás végleges 
és visszavonhatatlan bírói végzése egyedülálló 
szülő esetében / vagy a gyermek-elhelyezési 
határozat másolata; a végleges és visszavonha-
tatlan gyermek-elhelyezési bírósági végzés, a 
gyermektartási díj megállapítására vonatkozó 
végzés másolata; a munkaviszony felfüggeszté-
sére vonatkozó igazolvány másolata; a gyermek-
nevelési juttatás jogosultságát igazoló határozat 
másolata; a házassági bizonylat másolata, ese-
tenként; bármely más okirat, mely igazolja az 
élettársi viszonyt; külföldi munkaviszonyból 
eredő jövedelmekre vonatkozó, közjegyző által 
ellenjegyzett nyilatkozat – esettől függően, ere-
deti példányban; a polgármesteri hivatal által ki-
bocsátott fiskális/pénzügyi igazolás arról, hogy 
a kérvényezőnek, f. é. március 31-gyel bezárólag 
nincsenek tartozásai (büntetések sem); egyéb 
bizonyító okiratok, a beiratkozási kérvény tar-
talma szerint, amelyeket számításba lehet ven-
ni a bejutási kritériumrendszer teljesítéséhez; 
egészségügyi/mikrobiológiai vizsgálatok igazo-
lása: garat és koprokultúra (széklet) vizsgálatok 
eredményét szeptember 3-án kell hozni. 

A szociális helyekre való 
pályázáshoz szükséges iratok: 
A hátrányos (fizikai vagy mentális) helyzet sú-
lyossági fokára vonatkozó igazolvány; esetle-
ges sürgősségi esetekre vonatkozó iratok, vagy 
olyanok, amelyek a gyermek családtól/család-
tagtól való elválasztásának, vagy elhagyás ve-
szélyeztetettségére vonatkoznak.

A bölcsődébe való felvétel feltételei 
a szociális esetekben: 
A bölcsődébe való befogadást az esetben en-
gedélyezik, amennyiben az alábbi helyzetek 
valamelyikébe sorolható: A családtagok fejen-
kénti jövedelme a garantált minimális jövede-
lem alatt van, és Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala Szociális közszolgálatának nyilván-
tartásában szerepelnek a következő szociális 
juttatások, segélyek vagy szociális programok 

A csíki székely festő, Nagy Imre önéletraj-
zi visszaemlékezésnek egy mondata ragadta 
magával Bács Béla Jánost és vezette el annak 
a felvetésnek a tisztázásához, hogy Emil 
Witting tollából született-e regény a festő-
művészről. Bács Béla János lelkesedése ma-
gával ragadta Ráduly Róbert Kálmánt is, és 
a közös szenvedélytől vezérelve elkezdődött 
kettejük múltutazása. Levéltárról könyvtár-
ra járva egyre több részlet került napvilágra 

A csíkszeredai bölcsődébe a beiratkozás 2018. 
június 4–12. között zajlik. Kérjük a szülőket, 
hogy a beiratkozáshoz szükséges iratcsomót 
adják le a fent jelzett időszakban a bölcsőde 
Mihail Sadoveanu utca 1. szám alatt található 
székhelyén munkanapokon 8.00–14.00 óra 
között. A 2018/2019-es tanévre 36 megüre-
sedett hely áll a kérvényezők rendelkezésére. 

A beiratkozási formanyomtatvány, a beirat-
kozáshoz szükséges iratok igénybe vehetők a 
bölcsőde székhelyén, a döntési kritériumok 
megtalálhatóak és letölthetők Csíkszereda 
Megyei Jogú Város hivatalos honlapjáról: 
www.szereda.ro/Aktuális menüpont alatt. 

Beiratkozási naptár: 
• Június 4–12.: az iratcsomók átvétele
• Június 12–18.: az iratcsomók elbírálása
• Június 19.: a bölcsődébe felvett gyermekek 

névsorának kifüggesztése
• Június 20.: az elbírálások megóvása a böl-

csőde székhelyén, 8.00–13.00 óra között
• Június 21–22.: az óvások elbírálása, a végső 

eredmények kifüggesztése
• Szeptember 3–12. a szülők jelentkezése a 

bölcsőde székhelyén, a gyermekek fokoza-
tos közösségi beszoktatása.

A gyermek beíratásához szükséges 
iratok: 
Beiratkozási formanyomtatvány; a gyermek 
születési bizonyítványának másolata; a szülők 
vagy törvényes gyámok személyi igazolványa-
inak, a kiskorú testvérek születési bizonyítvá-
nyainak, és esettől függően a gyámságot vagy 
örökbe fogadást igazoló bírói végzések másola-
tai; az utolsó hat hónapról származó bruttó jö-
vedelmi igazolás a beiratkozás előtti időszakról, 
amelynek tartalmaznia kell a munkaszerződés 
érvényességére vonatkozó megjegyzést; a csa-
ládorvos által kibocsátott igazolás, amely bizo-
nyítja, hogy a gyermek egészséges és alkalmas a 
bölcsődébe való felvételre; az Egészségügyi Mi-
nisztérium által kibocsátott oltási-igazolás az 
oltási bejegyzésekkel; egyetemi igazolás (nap-

A Városháza alkalmilag kiállítóteremmé 
alakított gyűléstermében ismerhette meg 
az érdeklődő közönség Bács Béla János és 
Ráduly Róbert Kálmán a Der Maler Nagy 
Imre – A székely festő és az erdélyi szászok 
(1925–1935) Emil Witting regényrészletei-
vel című könyvét. Május 16-án, a két szerző 
e kötet által emlékezett a zseniális székely 
festőre és hajtott fejet az egykori erdélyi 
szász közösség előtt. 

Bölcsődei iratkozás (2018-2019-es tanév)

Keressék, olvassák!
Könyv Zsögödi Nagy Imre életének meghatározó,  
de kevésbé ismert tizenegy évéről

részeseiként: szociális segély vagy ASF (családi 
pótlék), kantinjogok, amennyiben a szülő vagy 
szülők a szociális gondozási rendszer részesei 
voltak, vagy amennyiben a szülő a családon be-
lüli erőszak ellenes intézmények védelme alatt 
áll; a család valamely tagja (szülő, gyermek) sú-
lyosan (mentális vagy fizikai) hátrányos hely-
zetű; sürgősségi helyzetek (pl. a szülők vagy 
gyámok hirtelen elhalálozása, balesetek); a 
családtól való elszakadás, vagy elhagyás esete. 

Minden olyan esetben, amely a szociális kér-
vényezés kategóriájába tartozik Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 
Szociális közszolgálata környezettanulmányt 
végez.  Amennyiben az elbírálásra felterjesztett 
jelentkezés kimeríti a szociális eset kritériuma-
it, a szükséges környezettanulmányt elvégezték, 
ugyanakkor a szociális helyek száma már betelt, 
az iratcsomót a bölcsődébe beiratkozó gyer-
mekek iratcsomóival azonos módon és azonos 
kritériumok szerint bírálják el. Bármely megfe-
lelési hiányosság/ellentmondásosság, amelyre 
utólag derül fény, a szülők vagy gyámok nyilat-
kozataiban, igazoló irataiban, maga után vonja 
a kérés és a beiratkozás semmisségét.

Kizáró jellegű kritériumok: 
Nem fogadják el azon jelentkezéseket, mely 
esetben az egyik szülő gyermeknevelési sza-
badságon van, kivételt képeznek azok, akiknél 
a gyermeknevelési szabadság legkésőbb f. é. 
december 31-ig lejár; nem veszik figyelembe 
azon szülők (kétszülős, vagy egyedüli szülős 
család esetében sem) kérvényét, akik nem ren-
delkeznek csíkszeredai lakhellyel. 

Megjegyzés: Nem fogadják el az orvosi 
igazolással nem rendelkező gyerekek ügycso-
móját. Elutasításban részesülnek mindazon 
jelentkezők, akik visszautasítják a beiratko-
zási iratcsomóhoz szükséges dokumentumok 
bármelyikének is a felmutatását. A döntési 
kritériumok alkalmazása csak abban az eset-
ben lép érvénybe, amennyiben a rendelkezésre 
álló beiratkozási helyek betelnek.

Bővebb információt naponta 8.00–14.00 
óra között, a 0266–316 579, 0735–209 470-
es telefonszámokon igényelhetnek. n

a zsögödi festő és az erdélyi szász értelmiség 
két világháború közötti viszonyáról. Ebbe a 
méltatlanul elfeledett világba vezeti be az ol-
vasót a kötet. 

A könyvbemutatón Gyarmati Zsolt, a 
Csíki Székely Múzeum igazgatója kérdései-
re, felvetéseire válaszolva a két szerző feltár-
ta a kötet megszületésének körülményeit, 
részletesen meséltek Nagy Imre életművé-
nek mind ez idáig felejtésre ítélt, de most 
felszínre hozott részleteiről, a kutatómunka 
szépségeiről és nehézségeiről. „Higgyük el, 
hogy Nagy Imrének is lesz második virág-
zása így 125 év után. Mi a magunk részét 
szerényen hozzátettük” – hangzott el zár-
szóként. n
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Az Aranyalma Napközi Otthon felújítására 
vonatkozó pályázati dokumentáció pozitív el  - 
bí rálása törte meg a jeget a 2014–2020-as eu ró- 
pai uniós pályázati ciklusban. Simion Crețu, 
a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
vezérigazgatója és Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester május 3-án látta el kézjegyével 
az oktatási intézmény energiahatékonyságá-
nak növelését célzó finanszírozási szerződést. 
Alig két hét múlva, május 14-én újabb két in-
tézmény, a József Attila és a Liviu Rebreanu 
Általános Iskola korszerűsítése is zöld utat 
kapott.

Uniós támogatás három oktatási 
intézmény hőhatékonyságának 
korszerűsítésére

Jobb, uniós színvonalú körülmények a ki-
csiknek, de egyben az óvoda hő ha té kony sá gá-
nak növelése, valamint az épület karbantartási 
köl tségeinek csökkenése – néhány az óvoda 
fel újításának hozadékából, amelynek haszon-
élvezői a gyerekek, oktatóik, de ugyanakkor 
egész helyi közösség. A 4.202.792,07 lej össz-
értékű beruházás magába foglalja az épület 
hőszigetelését (nyí1ászárók cseréje, alagsor, 
oldalfalak, tetőtér szigetelése), a fűtés- és a 
melegvíz-hálózat felújítását, korszerű szel-
lőzőrendszer beépítését, illetve fotovoltaikus 
rendszer telepítését.  

A két általános iskola esetében is ugyaneze-
ket a beavatkozásokat végzik el, a József Attila 
iskola esetében 6.214.244,55 lej, míg a Liviu 
Rebreanu iskolánál 4.013.136,07 lej a pályá-
zat összértéke. 

A Regionális Operatív Program 3.1 B tenge-
lyén 14 pályázati dokumentációt állított össze 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. n

áPriLis 3.

Szűkös az iskolabusz,  
ha úszni vagy korcsolyázni 
indulnak a csíkszéki diákok
Több mint ezer csíkszéki vidéki gyermek 
kapcsolódott be a 2017–2018-as tanévben 
zajló térségszintű úszás- és korcsolyaoktatási 
programba, amelynek tesztidőszakát tavaly 
ilyenkor indították el. Nem véletlen a prog-
ramok nagy sikere, hiszen azok révén olyan 
gyermekeknek is van lehetőségük elsajátítani 
a két sportágat, akiknek szülei nem enged-
hetnék meg a magánórák kifizetését. A két 
oktatási program vidéken való elindításának 
ötletgazdája Tánczos Barna RMDSZ-es 
szenátor, akinek meglátása szerint az elmúlt 
egy esztendő legfontosabb tanulsága, hogy 
a korcsolya- és úszásoktatási programokra 
óriási igény van vidéken. Rámutatott, a prog-
ramok megvalósulásáért a vidéki polgármes-
terek, kistérségi társulások vezetői mindent 
megtettek, többek között az önkormányza-
tok vállalták fel a programmal járó kiadások 
nagyobb részének finanszírozását.

áPriLis 5.

Elkezdődtek a munkálatok  
a csíkszeredai vasútállomáson – 
megemelik a peronokat
Ásnak, alapoznak a csíkszeredai vasútállo-
máson a vasúti vágányok mellett – elkezdő-
dött a vasúti peronok beígért megemelése. 
Hat hónapig tartó munkálatról van szó, 
ezalatt egy-egy vágányt le is zárnak a vonat-
közlekedés előtt. A harmadik és negyedik 

Mi történt 2018 áprilisában  
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

vasúti vágány között kezdtek ásni, majd vas-
beton alapot önteni, kevéssel több mint 250 
méteres hosszúságban készül magasított 
peron. Ugyanez következik majd a második 
és harmadik vágány között is – ezeknél ko-
rábban egy részen betonelemeket helyeztek 
el az utasok számára, most is előregyártott 
elemekből fogják kialakítani a járófelületet. 

áPriLis 8.

Szegre akasztották a fegyvert: 
Tófalvi Éva és Szőcs Emőke 
visszavonult az aktív versenyzéstől
Megható ünnepségen búcsúztatták el az ak-
tív versenyzéstől Székelyföld két legjobb női 
biatlonistáját, Tófalvi Évát és Szőcs Emőkét 
Hargitafürdőn. Számos érdeklődő vett részt 
a hargitafürdői biatlonpályán szombaton 
megrendezett eseményén, ahol a két sportoló 
ereklyéiből rendezett kiállítást, régi fényké-
peket, versenyszámokat, serlegeket, érmeket 
stb. csodálhatták meg az érdeklődők. Volt 
bemutató jellegű sífutó verseny gyerekeknek 
és veteránoknak, a Csíkszeredai ISK biatlon-
csapata lövészeti bemutatót tartott, ezt köve-
tően pedig – felügyelet mellett – bárki kipró-
bálhatta a céllövést. Az ünnepi eseményre 
sportbarátok érkeztek egész Erdélyből, volt 
aki Kolozsvárról, Marosvásárhelyről jött fel 
a Hargitára, de képviselve volt Székelyud-
varhely és a Gyergyói medence is. Ünnepi 
beszédet mondott – többek között – Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere, 
a két sportoló korábbi edzői, Borbáth István 
Ágoston, Ureche-Popescu Mihaela és Már-
ton Simon. 

áPriLis 12.

Ipari mennyiségű szemét van  
az Olt-folyó mentén
Lehangoló látványt nyújt a sok kihordott 
szemét a patakok medrében, illetve az Olt-
folyó mentén. Mivel a szemetelőket rit-
kán érik tetten, ezért a bűnösök a legtöbb 
esetben megússzák a bírságolást. Amióta 
felszámolták a falvakon a szemétgödröket, 
az építkezési törmeléknek és egyéb hulla-
déknak a lerakóhelyévé váltak a patakok, 
folyók medrei, az árkok és az erdőszélek. 
Mindenféle kidobott háztartási hulladék 
hányódik szanaszét a Nagyrét utcai áruhá-
zak mögötti réten, és az azt átszelő Som-
lyó-patak partja is tele műanyag és egyéb 
hulladékkal. 

áPriLis 13.

Levették a székely  
és városzászlókat Csíkszeredában
Eltűntek a székely és városzászlók a csíksze-
redai városháza homlokzatáról, és ugyanez 
fog történni a Városháza felirattal is – a Dan 
Tanasă vezette egyesület által indított pere-
ket lezáró jogerős bírósági döntések végre-
hajtása folyamatban van. 

Kiderült az is, hogy az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán sincs lehetőség jogor-
voslatra, a helyi önkormányzat ezért alter-
natív lehetőségeket keres a nemzeti jelképek 
megjelenítésére. A Hargita Megyei Tör-
vényszék után a Marosvásárhelyi Ítélőtábla 
jogerősen 2016 decemberében döntött az 
egyesület javára. A zászlók viszont tavaly a 
helyükön maradtak, mivel a felperes egye-
sület által megbízott végrehajtói iroda ál-
tal elindított kényszervégrehajtási eljárást 
Csíkszereda polgármestere bírósági úton 
támadta meg, és elérte ennek érvénytele-
nítését. 
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 áPriLis 15.

Gyűjtés a Fodor Sándor-
szoborcsoport megvalósításáért
Továbbra is várja a felajánlásokat a Fodor 
Sándor-szoborcsoport létrehozására a csík-
szeredai Márton Áron Katolikus Férfiak 
Szövetsége. Az önkormányzat ugyanakkor 
pénzt különített el a város költségvetéséből a 
megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésé-
re, továbbá a közeljövőben utcát is neveznek el 
a Csipike-meseregény csíksomlyói születésű 
szerzőjéről. Fodor Sándor író születésének 
90. évfordulója alkalmából Ferenczes István 
író, költő, Lövétei Lázár László költő, Molnár 
Vilmos író és Szekeres Adorján szociológus 
tavaly kezdeményezték egy szoborcsoport 
elkészíttetését, javaslatukat továbbították 
a csíkszeredai önkormányzat felé is. A kez-
deményezéshez a helyi önkormányzati kép-
viselő-testület is melléállt, és a városvezetés 
Csíkszereda idei költségvetéséből elkülönített 
30 ezer lejt a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítésére. Ugyanakkor a kezdeményezők 
felvették a kapcsolatot a Márton Áron Kato-
likus Férfiak Szövetségével is, amely szívesen 
vállalta, hogy segít a szoborcsoport megvalósí-
tásához az adományok gyűjtésében.

áPriLis 17.

Leszállópályát hoznak létre  
a csíkszeredai kórház mellett
Leszállópályát és sürgősségi egységet hoz-
nak létre a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház mellett, többek között erről döntött 
április 16-i rendkívüli ülésén Hargita Megye 
Tanácsa. A régi terveket, miszerint a kórház 
melletti teniszpályát alakítják át, nem megva-
lósítható, így európai uniós finanszírozással 
az intézmény mellett helikopter leszállópályát 
és sürgősségi egységet építenek. A finanszíro-
zásra a Regionális Operatív Program kere-
tében pályáztak, a projekt összértéke több 
mint 8 millió lej. 25x25 m-es leszállópályát 
építenek, amelynek a világítását is megoldják, 
hogy nappal és éjszaka is lehessen üzemeltet-
ni. A projekt a belső bekötőút megépítését is 
tartalmazza, amely biztosítja a közlekedést a 
kórház és a leszállópálya között, illetve szá-
mos eszközt vásárolnak a sürgősségi egység 
felszereléshez. A projekt futamideje 48 hónap.

áPriLis 20. 

Több önkormányzat is érdeklődik az 
ingyenes wifihálózatok létrehozását 
támogató program iránt
Nyolc csíkszéki önkormányzat jelentkezett arra 
az európai uniós programra, amely ingyenes 
wifihálózatok létrehozását támogatja. Az első 
pályázati felhívást május közepén teszik közzé 
– a regisztrált települések ezután pályázhatnak 
az első ezer utalványra, amelyek értéke egyen-
ként 15 ezer euró. Tízezernél is több település 
iratkozott fel a www.wifi4eu.ro portálon márci-

us 20-a óta arra a programra, amely részeként 
az Európai Unió ingyenes wifihálózatok létre-
hozását támogatja majd. A tájékoztatás szerint, 
az Európai Unió a program keretében tizenöt-
ezer euró értékű utalványt ad egy-egy önkor-
mányzatnak, hogy a közösségi élet színterein 
– könyvtárakban, múzeumokban, parkokban, 
köztereken – internetkapcsolatot tudjanak ki-
építeni. Csíkszereda önkormányzata is élne a 
lehetőséggel, esetükben a polgármesteri hivatal 
épületében, az ügyfélszolgálati részen, illetve a 
Vár téren biztosítanának ingyen internet-hoz-
záférést, amennyiben elnyerik a 15 ezer eurót. 

áPriLis 26.

Sokszor a guberálók miatt  
„fullad szemétbe”  
a hulladéktárolók környéke 
Visszatérő probléma Csíkszereda több pont-
ján, hogy szemetes a hulladékgyűjtő-pontok 
környéke, annak ellenére, hogy napi rendsze-
rességgel feltakarítják a hulladékgazdálko-
dással megbízott Eco-Csík Kft. munkatár-
sai. A szemetelésért többnyire a guberálók a 
felelősek. A hulladékgazdálkodással foglal-
kozó cég munkatársai naponta többször is 
feltakarítják a szemetet. A városnak azonban 
vannak bizonyos pontjai, ahol a rendszeres 
takarítás ellenére is állandó problémát jelent 
a szétdobált szemét, ilyen helyszínek például 
a Decemberi Forradalom és a Szív utcákban 
található gyűjtőpontok. Illegális hulladékle-
rakásnak minősül például egy zacskó szemét 
elhelyezése a tároló mellé, amiért bírságol-
hatnak a hatóságok, például a rendőrség, a 
polgármesteri hivatal, a környezetőrség. 

áPriLis 27.

Körforgalom épülhet a Csíki 
Pláza előtt, sőt a jövőbeni magyar 
vásárlókra is gondolnak már
Megállapodhat a csíkszeredai önkormányzat 
a Csíki Plázaként ismert ingatlan beruhá-
zóival, a North Gate Plaza és az RC Europe 
Development vállalkozásokkal egy körfor-
galom kiépítése érdekében a Hunyadi János 
utcában. Üzletközpont létrehozását tervezik 
a csíkszeredai Hunyadi János utcában félbe-
maradt, Csíki Plázaként ismert beruházás 
helyén. Ehhez azonban egy körforgalom meg-
építése is szükséges – mintegy bekötőként 
többek között a majdani üzletközponthoz –,  
ugyanis ezt írja elő az övezeti rendezési terv. 
Felmérték és kijelölték, hogy mekkora részt 
kell az iskola területéből elvenniük: mintegy 
338 négyzetméterről lenne szó. Az iskola veze-
tőtanácsa rábólintott arra, hogy használhassák 
a területet, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség 
pedig szintén jóváhagyta. A szükséges doku-
mentációt elküldik az oktatási minisztérium-
hoz is engedélyeztetésre. Ha ez meglesz, követ-
kezhet a terület rendeltetésének módosítása, 
és azután foghatnak hozzá a befektetők a kör-
forgalom megépítéséhez. n

Anyakönyv 
– 2018. április – 

Születések
Ujfalvi Réka 
Mezei Vivien-Anna 
Antal Magor
Imre Emma
Kalányos Zsolt-Alehandro
Forró Bendegúz
Baricz Sára 
Rigó Vince
Kovács Benedek
Burján László
Dombi István 
Nyilas Sarolta
Biró Apor
Gábor-Nagy Edvard
Máró Máté
Gabor Eduard-Dumitru 
Lukács Benedek 
Ghiță Anabell
Ghiță Johanna
Gál Gréta-Elvira
Pisaru Rareș-Andrei 
Antal Hunor 
Munteanu Maria 
Miklosi Balázs 
Dávid Zselyke
Domokos Barbara
Moldován Aurelio

Elhalálozások
Orbán László
Constanda Suzana
Ábrahám Frideric
Petres Ana
Salat Irina 
Nagy Juliana 
Iuhos Ioan 
Stănică Vasile
Ravasz Márton
Dobondi Ernő
Vass Ernest
Jancso Elisabeta 
János Andrei 
Péter Lajos 
Bodor Elisabeta
Márton Zsuzsana 
Ilincioiu Rozalia 
Lucaciu Laurențiu
Miklos Elizaveta
Ferencz Gisela 
Bőjte János 
Papp Ernest
Budi Géza 
Baliga Clara
Fehér Iuliana
Lakatos Julia 
Illyés Csaba 
Illyés Ladislau 
Ciobotaru Petrea
Karda Ida
Balogh Adél-Brigitta
Veress Francisc
Király Stefan

Házasságkötések 
Biró Szabolcs-Imre – Birta Mónika
Erőss Géza – Salamon Elvira
Bartos István – Péter Zsuzsánna
Jancsó László-Loránd – Tamás Sára 
Szakács Szilárd – Bölöni Cecilia
Egyed János – Erőss Anita
Bozán Szilárd – Kézdi Aretta
Kozák János – Strati Ana
Afilipoaie Anton – Petres Csilla-Noémi 
Tankó-Farkas Endre – Molnár Ágota 
Vîlcan Alin-Gavril – Țifrea Daniela 
Bálint Loránd-András – Péterfi Tünde n
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete 2018. április 12-én rendkívüli 
ülést, április 27-én pedig soros ülést tartott. 

113-as határozat
a Hunyadi János 41-43. szám alatt lévő 2911-es 
számú laktanyához tartozó 466 nm felületnek 
az állam közvagyonából és a Nemzeti Honvé-
delmi Minisztérium kezeléséből való átvétele, a 
Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonába 
és ügykezelésébe való áthelyezését jóváhagyó 
2017/ 140-es számú határozat módosítására 

114-es határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról 

115-ös határozat
a víz- és csatornaszolgáltatás átruházásának 
jóváhagyására, valamint az átruházási szer-
ződés jóváhagyását elfogadó 2009/127-es 
határozat módosítására

116-os határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgál-
tatás ügykezelésének a Goscom Rt.-re való 
átruházási szerződés jóváhagyásáról szóló 
2013/159-es határozat módosítására

117-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város vásárlási 
szándékának elfogadásáról a Paradis Kft. tu-
lajdonában lévő 199 nm-es területre

118-as határozat
a Székely Károly Szakközépiskola udvará-
ban található 338 nm-es terület rendeltetés-
változtatásának jóváhagyásáról 

A városi önkormányzat határozataiból
119-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város távhő rend-
szere korszerűsítési stratégiájának jóváha-
gyására a 2018-2020-as időszakra

120-as határozat
„Sportterem a Nagy István Művészeti Kö-
zépiskola” megnevezésű beruházás meg va  ló-
síthatosági tanulmányát jóváhagyó 2012/81-
es számú, utólag módosított és kiegészített 
határozat kiigazítására

121-es határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
kének módosítására 2018. május 1-jei kez-
dettel

122-es határozat
a román állam által eltulajdonított beltelkek 
tulajdonjogának visszaállítására, a 1991/18-
as számú  időszerűsített és elfogadott föld-
törvény 36-os szakaszának, 3-as bekezdésé-
nek értelmében

123-as határozat
a 2018-as évi tagsági díj befizetéséről az 
Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulat ré-
szére

124-es határozat
a 2018-as évi tagsági díj befizetéséről a 
Hargitafürdőért Fejlesztési Egyesület részére

125-ös határozat
a 2018/24-es számú, Csíkszereda Megyei Jogú 
Város 2018. évi kulturális programjainak és 
költségvetésének jóváhagyásáról című határo-
zat 1-es számú mellékletének módosítására 

126-os határozat
a 2018. májusi kulturális programok elfoga-
dásáról 

127-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város együttmű-
ködésére az Aktív Közéleti Egyesülettel a 
Csíki Majális szervezésében, a 2018. május 
4-6. időszakban

128-as határozat
együttműködési szerződés elfogadására a 
Hargita Megyei Prefektus Intézménye, a Pro 
Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési Egyesü-
let és Csíkszereda Megyei Jogú Város között 
az Európa Nap megszervezésére a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési Házában 

129-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város a FOREST 
Kistérségi Fejlesztési Társuláshoz való csat-
lakozásának  jóváhagyására

130-as határozat
Gyula, Kaposvár – Magyarország, Bereg-
szász – Ukrajna Csíkszereda testvérvárosai 
által szervezett programokon részt vevő kül-
döttségek létszámának jóváhagyására

131-es határozat
azon helyi adók és illetékek kiegészítését 
illetően, melyek lej-alapú összegből állnak, 
valamint azon pénzbírságok határértékének 
megállapítását illetően, melyek a helyi költ-
ségvetés számára jövedelemként meghatá-
rozhatóak a 2019-es évre 

132-es határozata 
2018. évi tagsági díj megállapításáról és befi-
zetéséről a Romániai Megyei Jogú Városok 
Egyesülete részére n

Közriadóztatási gyakorlat  
minden hónap első szerdáján
A Sürgősségi Esetek Felügyelősége főfelügye-
lőjének a 2017/21856-os számú rendelete 
értelmében minden hónap első szerdai napján 
készenléti gyakorlatozást tartanak a közri-

adóztatási hangjelzések (szirénák) megszólal-
tatásával. Csíkszeredában 10.00–11.00 óra 
között lépnek működésbe a szirénák. Kérjük a 
városlakókat, őrizzék meg nyugalmukat. n

Közvilágítási hiba-bejelentés
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala felhívja a lakosság figyel-
mét, hogy az esetleges közvilágítási prob-
lémák hatékonyabb kezelése érdekében 
használják az ügyfélkapcsolati rendszert. 
A megyeszékhelyi közvilágítási rendszer 
üzemeltetési jogával az Electric-Inst Kft. 
rendelkezik, mint szolgáltató-vállalat, ott 
helyezték működésbe a 24 órás ügyfélkap-

csolati vonalat, amelyen a városi világítási 
rendszer bármely meghibásodását be lehet 
jelenteni. 

A 0800 080 505-ös szám mind vezeté-
kes, mind pedig mobiltelefonról ingyene-
sen hívható. Az ügyfélszolgálati központba 
betelefonálók hívásaira diszpécser válaszol, 
16.00 óra után pedig rögzítésre kerülnek a 
bejelentések. n

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 tanács-
adás keretében, honoráriumként máshol ki 
kellene fizessenek. Az RMDSZ Csíkszereda 
Városi Szervezete értesíti a város, Csík, Gyi-
mesek és a Kászonok polgárait, hogy minden 
csütörtökön 14.00 és 15.00 óra között ingye-
nes jogi tanácsadást tart a Petőfi Sándor utca 
8. szám alatt (Kelemen Hunor képviselő iro-
dája). Szükséges az előzetes bejelentkezés: te-
lefonon a 0266 311 836-os, a 0743-663 590-
es számokon vagy személyesen. n

Tanácsadás
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Ha a jogorvoslást az Emberi Jogok 
Európai Bíróságán keresik
A sajátos, az ellentmondásos román igazság-
szolgáltatás különböző szintjeit megjárva, a 
több évig is tartó és olykor nagyon költséges 
perek sorozata után sok polgár arra kénysze-
rül, hogy igazát a különböző európai fóru-
mokon keresse, így az Emberi Jogok Euró-
pai Bíróságán is. A perek igen nagy száma, 
a visszaszolgáltatással kapcsolatos. Ennek 
a bíróságnak az a szerepe, feladata, hogy a 
tagállamok tartsák tiszteletben az Emberi 
Jogok Európai Egyezményében foglaltakat. 
Ezen feladatát a bíróság az egyének vagy 
esetenként államok – által benyújtott pana-
szok, kérelmek megvizsgálásával látja el. 

Az évek óta rendszeresen szervezett in-
gyenes jogi tanácsadáson túl, most egy újabb 
jogi segítség lehetőségét kínáljuk azoknak 
a csíkszeredai polgároknak, akik az igazuk 
további keresése céljából az Emberi Jogok 
Európai Birósságához akarnak folyamodni. 
Segítség és tájékoztatásképpen, a Bíróság 
működését részletekben fogjuk ismertetni.

Veress Dávid önkormányzati képviselő, 
a jogi szakbizottság tagja

Mi az Emberi Jogok Európai 
Bírósága? 
Az Emberi Jogok Európai Bírósága (a to-
vábbiakban: Bíróság) nemzetközi bíróság, 
amelynek székhelye Strasbourg. Annyi bí-
róból áll, amennyi az Európa Tanács azon 
tagállamainak száma (jelenleg 47), amelyek 
megerősítették az emberi jogok és az alapve-

tő szabadságjogok védelméről szóló Egyez-
ményt. A Bíróság bírái egyéni minőségük-
ben járnak el, és nem képviselnek egyetlen 
államot sem. A kérelmek feldolgozása során 
a Bíróságot a hivatal segíti, amely jórészt a 
tagállamokból származó jogászokból, más 
elnevezéssel jogi titkárokból áll. A jogászok 
teljes mértékben függetlenek országuktól, és 
nem képviselik sem a kérelmezőket, sem az 
államokat.

Mi az Emberi Jogok Európai 
Egyezménye?
Az Emberi Jogok Európai Egyezménye (a to-
vábbiakban: Egyezmény) nemzetközi szer-
ződés, amelyet kizárólag az Európa Tanács 
tagállamai jogosultak aláírni. Az Egyezmény 
és annak jegyzőkönyvei hozták létre a Bíró-
ságot és határozzák meg annak működését, 
valamint tartalmazzák azon jogok és bizto-
sítékok felsorolását, amelyeknek tiszteletben 
tartását az államok vállalták.

Milyen tevékenységet fejt ki az 
Emberi Jogok Európai Bírósága?
A Bíróság feladata annak biztosítása, hogy 
az államok tiszteletben tartsák az Egyez-
ményben foglalt jogokat és biztosítékokat. 
E feladatot az egyének – vagy esetenként 
államok – által benyújtott panaszok (az ún. 
„kérelmek”) megvizsgálásának útján látja el. 
Ha megállapítja, hogy valamelyik tagállam 
megsértette ezeket a jogokat és jogi garan-
ciákat, ítéletet hoz. Az ítéletek kötelező jel-

legűek: az érintett államok kötelesek azokat 
végrehajtani.

Milyen esetekben fordulhatunk az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához?
Kérelemmel fordulhat a Bírósághoz az a sze-
mély (illetve személyek csoportja), aki úgy 
gondolja, hogy személyesen és közvetlenül ál-
dozata lett az Egyezményben foglalt jogok és 
jogi garanciák megsértésének. Kérelem csak 
olyan állam ellen nyújtható be, amelyre nézve 
az Egyezmény kötelező, azaz részese annak.

Milyen jogokat véd az Egyezmény  
és annak jegyzőkönyvei?
• az élethez való jogot;
• a tisztességes eljáráshoz való jogot polgári 

és büntető ügyekben;
• a magán- és családi élet tiszteletben tartá-

sához való jogot;
• a vélemény nyilvánítás szabadságát;
• a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadságát;
• a hatékony jogorvoslathoz való jogot;
• a javak háborítatlan élvezetéhez való jogot;
• a választójogot és a választhatósághoz való 

jogot stb.

Mit tilt az Egyezmény  
és annak jegyzőkönyvei?
• a kínzást és az embertelen vagy megalázó 

bánásmódot és büntetést;
• az önkényes és jogellenes fogva tartást;
• a megkülönböztetést az Egyezményben biz-

tosított jogok gyakorlásának tekintetében;
• az állam saját állampolgárainak kiutasítá-

sát vagy beutazásuk megtagadás át;
• a halálbüntetést;
• a külföldiek kollektív kiutasítását stb.

(folytatás következik)

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tartanak megyeszékhelyünk lakói számára 
minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűléstermében, az alábbi beosztás szerint.  

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

András Hunor-Jenő Gazdasági szakbizottság 
Urbanisztikai szakbizottság

Június 14.

Ábrahám Előd Gazdasági szakbizottság 
Szociális, sport szakbizottság

Bardócz László Gazdasági szakbizottság 
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Június 21.

Fodor Levente Oktatási szakbizottság 
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Június 28.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Mark Dezső Sorin önkormányzati képviselők minden csütörtökön 
13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, hétköznap 8.30–14.00 óra között.
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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

Tűzmegelőzés a gazdaságokban
Tűzmegelőzés elektromos áram haszná-
lata esetén: 
• tilos az improvizált, házilag barkácsolt 

e lek tromos berendezések, a szigetelés 
nél küli, vagy hibás szigetelésű kábelek, 
a meg hibásodott csatlakozók vagy meg-
szakítók használata; 

• a kiégett elektromos biztosítékok dróttal, 
szeggel stb. helyettesítése tilos;

• nem hagyhatók felügyelet nélkül vagy fe-
szültség alatt a házban található elektro-
mos készülékek (vasalóstb.).

Tűzmegelőzés a gazdasági épületeknél: 
• a gazdasági épületekbe gyertyával, égő 

gyufával, petróleumlámpával tilos bemen-
ni, ezeknek az épületeknek a kivilágítását 
elektromos izzókkal, vagy a biztonsági 
követelményeknek megfelelő viharlám-

pákkal kell ellátni, az elektromos huzalok 
útjában csak nem éghető anyagok lehet-
nek; 

• a nyílt tűz és a dohányzás tilos ezekben 
az épületekben;

• a csűrök és istállók kapuihoz nem sza-
bad küszöböt építeni, az ajtók kifelé kell 
nyíljanak, és az ajtók nyitását semmi sem 
szabad akadályozza; 

• a csűrök és istállók fűtését csak kívülről 
táplálható kályhákkal szabad megoldani; 

• a gazdasági épületekben tilos nagy meny-
nyiségben és nem megfelelő körülmények 
között üzemanyagot tárolni. 

Tűzmegelőzés padlások és takarmánytáro-
lók esetén:
• a takarmányt, szalmát-szénát és más köny-

nyen gyúló anyagot a lehetőségekhez mér-

ten minél távolabb kell elhelyezni a lakó-
háztól, a nyárikonyhától, vagy akár a más 
raktárhelyiségektől; 

• a takarmánytárolók közelében szigorúan 
tilos a nyílt láng használata (az udvarban 
gyújtott tűz legalább 10 méterre kell le-
gyen a tárolótól), vagy lánggal világító 
lámpa használata; 

Tűzmegelőzés a tetőterekben:
• tilos a padlások fa-elválasztófalakkal való 

beépítése, gyúlékony, vagy faanyagok fel-
halmozása a tetőtérben; 

• tilos a padláson füstölőt berendezni; 
• a tetőterek kivilágítására tilos nyílt lán-

got, gyertyát használni. 

A gyermekek keze ügyében nyílt lánggal  
világító eszközöket (petróleumlámpa, gyer-
tya, öngyújtó, gyufa stb.) hagyni és a kicsiket  
felügyelet nélkül hagyni gyúlékony anyago-
kat tartalmazó környezetben tilos.  n
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Mindennek helye van.

A hónap üzenete
A hulladékgazdálkodás 
fontos és hasznos!

Ha a fenti írás vagy a megyeszékhely terü-
letén folytatott városszépítő akciók felkel-
tették a fi gyelmét, jól jöhet pár további tipp, 
a kevesebb szeméttermelés érdekében.

Aranyszabály, hogy a megelőzés ebben 
az esetben is a legfontosabb: például vá-
sároljunk tudatosan! Ebben nagy segítsé-
günkre lehet a bevásárlási lista. Kerüljük 
vagy utasítsuk el az áruk túlcsomagolását. 
A háztartásban termelt hulladékok fele 
csomagolási hulladékból származik. Sok 
szemét megspórolható, akkor is ha köz-
vetlenül helyi termelőtől vásárolunk és ha 
vásárláskor vászonszatyrot viszünk ma-
gunkkal. A másik sokszor, de nem elégszer, 
mondott, hallott információ a  szelektív 
hulladékgyűjtésre vonatkozik. A családi 
házak és a vállalkozások külön erre a cél-
ra átadott műanyagzsákokba gyűjthetik a 
fém-, műanyag- és papírhulladékokat. A 
tömbházlakók pedig a lakónegyedekben 
kialakított szelektív szigeteken elhelyezett, 
különböző típusú hulladékok begyűjtésére 
alkalmas gyűjtőedényeket használhatják. 

A hulladékgazdálkodás jótékony hatása 
kettős tehát: kíméli a környezetet és kíméli 
a pénztárcát, s míg az utóbbi sem elhanya-
golható érv, a természet minden eszközzel 
való védelmének szükségességére nem győz 
eleget fi gyelmeztetni a szakma. Nem szak-
emberekként, de felelős városgazdákként 
arra kérjük Önöket is, legyenek környezet-
tudatos városgazdák! n

Városházi zöld nap, a tisztább környezetért

Három helyszínen gyűjtöttek szemetet, il-
letve tették rendbe a környezetet a Városhá-
za, illetve annak holdudvarába tartozó intéz-
mények munkatársai. A május 4-i, hetedik 
alkalommal megszervezett zöld napot újfent 
siker koronázta. A városszépítő akcióban 
részt vevő 70 személy összesen 7 tonna, fe-
jenként 100 kg hulladékot gyűjtött össze. A 
Városháza munkatársaihoz ebben az évben 
is csatlakoztak az Eco-Csík Kft. alkalma-
zottai, a „zöld csapatot” idén már a Harvíz 
Rt., illetve a Szakszervezetek Művelődési 
Házát működtető Pro Cultura Siculi Egye-
sület munkatársai is erősítették. Pénteken 
9.00 órától az Olt folyó Zsögödfürdő és a 
Csiba közötti, mintegy 10 km-es partszaka-

szán, illetve a Somlyó patak partja Tanorok 
utca és a vasúti sínek közötti részén gyűjtöt-
ték össze a szemetet. Bár az előbbi helyszínt 
tavaly már megtisztították, egy év alatt „visz-
szatermelődött” a hulladék. Volt tehát amit 
összegyűjteni. Úgy látszik, hogy amíg egyes 
városlakók kevésbé leleményesek a háztartá-
si hulladék megfelelő gyűjtőhelyre juttatá-
sával, vagy abban való – szakavatott, hulla-
dékgazdálkodási cégtől – segítségkérésben, 
hogy mi a megfelelő módja a tárolásnak és 
az elszállításnak, szinte kimeríthetetlen a 
leleményük, amikor a szemét-eldobásáról, 
annak a természet rovására menő tárolásáról 
van szó. A zöld napi akció természetvédel-
mi, városszépítő eredményein kívül arra is 

tökéletesen megfelel, hogy a megyeszékhely 
minden lakosa elgondolkodjon: hogyan le-
hetséges, hogy munkatársaink röpke pár óra 
alatt több mint 7000 kg szemetet gyűjtöttek 
össze… és ha holnap újra kimennének, ismét 
lenne, amit összegyűjteni. n


