
seltek, magukénak vallják a „Petőfisek” is. 
Tőke Ervin önkormányzati képviselő ünnepi 
beszédében rámutatott, iskolát ugyanazért 
emel az ember, amiért fát ültet: mert hosszú 
távra tervez. Ugyanakkor vannak bizonyos 
kérdések, amelyekre az 1848–49-es forradal-
márok iránti tiszteletből, eszmei hagyatékuk 
iránti elkötelezettségből is meg kell válaszol-
ni: tudunk most hosszú távra tervezni, meg-
ágyaztunk-e eléggé annak, hogy gyermekeink 
majd egy elképzeléseiknek megfelelő Székely-
földön építhessék fel egzisztenciájukat, és nem 
utolsósorban mi, az utódok méltóak vagyunk-e 
az ősök emlékezetéhez? A továbbiakban a fő-
konzulátus munkatársa Orbán Viktor minisz-
terelnök üzenetét tolmácsolta, majd Darvas-
Kozma József esperes-plébános szólt elsősor-
ban a gyermekekhez. Az emlékrendezvény a 
költő szobrának megkoszorúzásával zárult.

Délután négy órakor a Gál Sándor-szobornál 
kezdődött a megemlékezés, a zenei, hangulati 
aláfestést a Március 15-i ünnepségeken már 
ismert és várt Csíkszentsimoni Ifjúsági Fú vós- 
zenekar szolgáltatta. Ráduly Róbert Kál mán,  
Csíkszereda polgármestere ünnepi be szédében 
a csíki forradalmárokat idézte, felvázolva, hogy 
a budapesti forradalom híre és gyújtó hatása 
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Így emlékeztünk negyvennyolcra tizennyolcban 

A magyar forradalom és szabadságharc 170. 
év fordulóján kétnapos rendezvénysorozat ke-
retében idézhették fel a csíkszeredaiak nem-
csak a pesti, hanem a székelyföldi márciusi if-
jak emlékét a megyeszékhelyen. A város több 
pontján zajló köztéri rendezvényeken és az 
ünnepi programot színesítő kulturális esemé-
nyeken is több százan vettek részt.  

Az ünnep előestéjén, március 14-én a Csíki 
Kamarazenekar és Georgius Kamarazenekar 
ünnepi hangversenye adta a méltó nyitányt a 
Szakszervezetek Művelődési Házában. Már-
cius 15-én a köztéri megemlékezések sorát a 
Petőfi Sándor Általános Iskola program-
ja nyitotta délelőtt, melyben az intézmény 
névadójának szenteltek ebben az évben is 
tartalmas emlékműsort. A kisdiákok dalai, 
az iskola elöljárójának buzdító szavai mind 
hittételek voltak a példaképp értelmezendő 
múlt, az általa meghatározott jövő mellett. 
Az ünnepély itt kettős jelentéssel bír: minde-
nek előtt a magyar nemzet ünnepe, de annak 
mementója is, hogy 28 évvel ezelőtt az akkori 
tanárok és diákok úgy döntöttek, az iskolá-
hoz a forradalom költőjének neve illik a leg-
jobban. Mindazokat az eszméket és értéke-
ket, amelyeket Petőfi és a márciusi ifjak képvi-

hogyan, mennyi idő alatt és kik által „idehozva” 
jutott el Somlyóra, Csíkszeredába. A kolozs-
vári és marosvásárhelyi „közvetítéssel” Gecző 
János, Donáth Pál és Veress Ádám által haza-
hozott forradalomra kitérve, az elöljáró hang-
súlyozta Veress Ádám szerepét, példamutató 
forradalmiságát, és a harc elvesztése miatt is ki 
nem teljesedett élettörténetét. A forradalom 
üzeneteinek fejtegetése, a 48-as szemszögből 
feltett és a mában is igencsak aktuális kérdése-
ken túl, a Gecző, Donáth, Veress „által” és is-
meretükben megfogalmazott kérdések mellett 
azonban leginkább azon kell elgondolkozni, 
hogy milyen kérdéseket tennének fel nekünk 
felnőtteknek a fiatalok. Mert tanulni és példát 
venni tőlük is lehet, sőt kell, szükséges akkor, 
amikor a megemlékezésekkel kapcsolatban az 
óvodákban szorgosan rajzolnak a kicsik piros-
fehér-zölddel, amikor iskolák-szerte éneklik 
a Kossuth-nótákat, ünnepségeket szerveznek, 
gondolkodnak a magyar forradalomról és alkot-
nak ezzel kapcsolatban. Saját gyermekeinek a 
példáját is felhozva, a polgármester beszédének 
központi motívuma volt az ifjúságra figyelés, 
az ifjúságot felkészítő pedagógusok munkájá-
nak és fáradozásának méltatása, az odafigyelés, 
amellyel mindannyian tartozunk nekik, főleg 
ha akarjuk tartani magunkat a mondáshoz: 
nem az a székely, akinek a nagyapja az volt, ha-
nem az, akinek az unokája is az lesz.

Csíkszereda elöljáróját követően Bús Balázs,  
Óbuda-Békásmegyer testvérvárosunk polgár-
mestere köszöntötte az ünneplőket. Beszéde  
egybehangzó volt Orbán Viktor magyar mi-
niszterelnök üzenetével: a magyar érdek leg-
főbb letéteményese egy erős Magyarország, 
egy széthúzás és megosztottság nélküli kor-
mányzat: mindez a határon túli magyarok si-
keres közösségi jogvédelme érdekében kiemel-
ten fontos. Ugyanakkor érdemes figyelembe 
venni, hogy 48 üzenetei közé tartozhat az is, 
hogy minden nézetkülönbség ellenére, az eb-
ben a térségben élő népek együttműködésre 
vannak ítélve, vagy közösen néznek szembe 
problémáikkal, vagy elbuknak.

A Gál Sándor-szobornál tartott megem-
lékezés Solymosi Alpár unitárius tiszteletes 
és Darvas- Kozma József címzetes esperes 
beszédeivel és áldáskérő imáival, a kegyelet 
koszorúinak elhelyezésével ért véget.

Az ünneplők zenekari kísérettel és a Csík-
széki Mátyás Huszáregyesület lovas felveze-
tésével indul tak el a Vár térre, a 15-ei ese-
mények központi szabadtéri helyszínére. A 
megemlékezés a székely zászló ünnepélyes   
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közérdekű

is. Az ünnep és a megemlékezések pillanatai 
ezek, a szabadság pillanatai, azon magyar sza-
badságé, mely akkor sem, most sem a mások 
szabadságába való gázolásról szól. Egyfajta 
időutazásra invitálta az érdeklődőket, mind a 
szabadságharcot megelőző napokba, mind az 
első világháború utáni évekbe, kidomborítva 
az előző időszakok hősiességét és az utóbbiak 
nehéz, kompromisszumokkal terhes hangula-
tát, a megpecsételt sorsokét, a kettétört álmo-
két. Tánczos Barna szerint senki sem gondolta 
volna, hogy a szabadságharc leverése utáni 170. 
évben 100 év kisebbségi léttel kell szembenéz-
ni, a hatalom viszont nem számított arra, hogy 
2018. március 15-én a székelyek itt ünnepel-
nek a megyeszékhely terein, nem számított 
arra, hogy mindezt és még többet túlélünk.

 felvonásával kezdődött a Csíkszéki Mátyás 
Huszáregyesület közreműködésével. Ebben 
az évben a koszorúk elhelyezésével folytató-
dott az ünnepség, majd a Székelyföldi Ma-
gyar Szablyavívó Iskola tagjai tartottak rövid 
bemutatót arról, milyen parírozási és vágási 
technikákat használtak a szabadságharc alatt.

Soltész Miklós, a magyar kormány egyházi, 
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára tolmácsolta Orbán Viktor, 
Magyarország miniszterelnökének üzenetét, 
majd Tánczos Barna szenátor szólalt fel. El-
mondta, az erdélyiek, a székelyek nem tudnak 
nem gondolni az elmúlt száz évre, nem tudnak 
közömbösek lenni akkor, amikor tudható: 
2018 nem csak a magyar szabadság 170. szü-
letésnapja, de a kisebbségi lét centenáriuma 

A Vár téri ünnepség Darvas-Kozma József 
esperes rövid beszédével és egyházi áldásával 
zárult. Csak a köztéri események értek itt véget, 
a szabadsághősök emlékének és a magyar sza-
badságvágy mindenkori hősi vonzatának ün-
nepét az esti gálaműsor teljesítette ki: a Nagy 
István Művészeti Középiskola vegyes kara 
Giuseppe Pitoni, Karai József és John Rutter 
művek előadásával, a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes pedig Hegyen innen – hegyen 
túl előadásával gondoskodott a maradandó 
élményről.

A megemlékezés-sorozat főszervezője, Csík - 
szereda Önkormányzata, ezúton is köszöne-
tét fejezi ki mindazoknak, akik jelen voltak az 
ünnepségen, és akik méltósággal emlékeztek 
meg 1848–49 hősies eseményeiről. n

akkor elmondta, hogy Zsolt volt az, aki 
szembenézett a Magas Tátrában a váratlan és 
végzetes kihívással, aki meghozta az ókor-
ban egyik legnagyobbnak számító szemé-
lyes áldozatot, amikor lemondott a lábáról, 
hogy tovább haladhasson azon az életúton, 
amelyet önmagának választott. Erőss Zsolt 
elkötelezettségének és életének példa érté-
két hangsúlyozza az is, hogy általa és miat-
ta sokan, székelyek és magyarok élték át és 
élték meg azt, hogy az embernek nincsenek 
határai. Az a tény, hogy soha nem adta fel, 
mindenki számára, életterületek szerint per-
sze, azt jelenti, hogy hasonlóképpen kell élni, 
ugyanazon vezérvonal mentén. A hegymá-
szásban minden lépés jelentős erőfeszítéssel 
jár, minden lépés fájdalommal járhat, de azt a 
fájdalmat feledteti a csúcshódításnak az örö-
me. Az élet is hasonló, apró lépések sora, de 
a nagy események feledtetik és kárpótolják 
az erőfeszítéseket. Dezső László, az Erdélyi  

A világ tetejére első magyar ajkúként 2002-
ben feljutó sportember ötven éve született. 
Másfél évtized alatt a tizennégy nyolcezres 
csúcsból tizet mászott meg. 2013. május 
20-án végrehajtott sikeres csúcstámadását 
követően a Kancsendzönga végleg magá-
hoz ölelte. A hegymászó 50. születésnapján 
Csíkszeredában a rendkívüli életútra tekin-
tettek vissza és a tíz, nyolcezer fölötti stáci-
ónak állított emléket kőtábla formájában 
a szülőváros közönsége. A gránittáblát az 
Erőss Zsolt Aréna bejáratánál helyezték el 
a március 7-ei megemlékező ünnepség kere- 
tében.

Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gár mestere beszédében kitért arra, hogy négy  
és fél éve az aréna volt az a hely, az a létesít-
mény, amely attól a pillanattól, és fennállásá-
ig az Erőss Zsolt nevet viselheti: már akkor 
egy kegyeleti gesztus volt ez, egy, amelyre 
nem „szerettük volna” ha sor kerül. Ugyan-

Erőss Zsoltra emlékeztünk

Litzmann-túra: kettős megemlékezés

Kárpát-Egyesület egykori elnöke, Erőss Zsolt  
gyermekkori jó barátja szerint túlságosan 
korai volt ez a megemlékezés, lehetett volna 
még várni ötven évet, és hagyni, hogy erről az 
eseményről a következő generációk gondos-
kodjanak. Utalt arra is, hogy a megemléke-
zésen résztvevők, akik közül legtöbben sze-
mélyesen is ismerték Zsoltot, tudják róla azt 
is, hogy nem „csak” kiváló hegymászó, de 
jó fotós és videófelvétel-készítő, ugyanakkor 
kivételesen jó előadó volt. 

Dezső László felelevenítette barátja fonto-
sabb életeseményeit, fontos csúcstámadásait. 
Beszédét Zsolt szavai, krédójának tolmácso-
lásával zárta: az ember esetében a vegetá-
lás nem élet, kellenek célok, amelyek nem 
függenek össze a létfenntartással, túlmu-
tatnak azon, másként visszacsúsznánk az 
állatvilágba. Bölöni Sándor, a Csíkszéki Er-
délyi Kárpát-Egyesület elnöke beszéde után, 
egyházi áldás hangzott el, majd a jelenlévők 
megkoszorúzták az emlékplakettet, mely 
Sárpátki Zoltán csíkszeredai szobrászmű-
vész alkotása. n

Tizenkét hagyománytisztelő hazafi vágott 
neki 2018. március 8-án, hogy a néhol bo-
káig, de olykor combközépig érő hóban 
második alkalommal is lerója háláját a 
Nagy Háború katonái előtt a Litzmann-
kúpon. 

A 1917. március 8-i magyarosi csatára, a 
Csíki-havasok 1340 méteren fekvő tető új-
fent magyar kézre kerülésére és a stratégiai 
fontosságú támadást kitervelő és levezény-
lő derék tábornokra, Carl Litzmannra em-
lékeztek ily módon az embertpróbáló túra 
szereplői, de ugyanakkor a Hópárducnak 
is emléket állítottak Erőss Zsolt születé-
sének 50. évfordulóján. 

A Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
által szorgalmazott és hagyománnyá szi-
lárdulónak szánt túra eltökélt résztvevői 
hat óra 40 perc alatt teljesítették a 16,98 
kilométeres távot, 937 méternyi szintkü-
lönbséget küzdve le. nA 2018-as Litzmann-túra résztvevői
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FeBrUár 6.

Nagy az érdeklődés  
a magyarországi családtámogatás 
iránt
Óriási az érdeklődés a magyar kormány 
által a külhoni magyarság számára is biz-
tosított családtámogatás iránt. Január el-
sejétől kezdve az anyasági támogatást és 
a babakötvényt is lehet igényelni, csak az 

Mi történt 2018 februárjában   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

első hónapban több százan jelentkeztek. 
A Csíkszeredai Főkonzulátustól telefonon 
lehet időpontot kérni, aggodalomra ugyan-
akkor semmi ok, mindenki sorra kerül, a 
sürgős eseteket kiemelten kezelik. Mint 
ismeretes, 2018. január elsejétől két csa-
ládtámogatási forma, az anyasági támoga-
tás és a babakötvény a külhoni magyarság 
számára is elérhetővé vált, azaz ezeket a 
Magyarországon régóta bevett támogatá-

si formákat az Erdélyben élő magyar ál-
lampolgárok is kérhetik. Nemcsak azok 
kapnak támogatást, akiknek idén születik 
a gyermeke, hanem a későbbiekben, a kö-
vetkező években is megkapja valamennyi 
magyar állampolgár újszülött édesanyja, 
és ez belátható időn belül nem fog vál-
tozni.

FeBrUár 7.

Dragomán György  
és Szabó T. Anna találkozik  
az olvasókkal
Az idei, májusi Csíkszeredai Könyvvásá- 
ron a város vendége lesz a világhírű szer-
zőpáros, Dragomán György és Szabó T.   

Kelemen nevesítette a szerepet is, mely 
a túlélőkre, a tanúkra hárul: évről évre 
emlékezni és emlékeztetni, különben sok 
minden feledésbe, érdektelenségbe merül-
het. Szilágyi Árpád, a Volt Politikai Fog-
lyok Hargita Megyei Szövetségének elnö-
ke alkalomhoz illő verssel (József Attila: 
Levegőt!) tisztelgett az áldozatok emléke  
előtt.

Nagy Benedek volt politikai elítélt rámu-
tatott: a kommunizmus bukása után egy tel-
jes generáció nőtt fel úgy, hogy nincs tudo-
mása a kommunizmusról, s ebben nem rit-
kán a szülők és a környezet is ludas. A dik-
tatúrában kisebb-nagyobb mértékben min-
denki besározódott, nem kellemes dolog ezt 
beismerni, nem is igazán szokás. Holott ez 
kellene legyen a legnagyobb figyelmeztetés: 
a diktatúrák nem egyik napról a másikra 
születnek, önnön nyakunkra hozhatjuk őket 
azzal, hogy engedjük magunkat manipu- 
lálni.

A kommunizmus romániai áldozatainak 
emléknapján, március 9-én a promenádon, 
az egykori Romtelecom épülete előtt álló 
emlékműnél gyülekeztek az érdeklődők. 
Kevesen. A Volt Politikai Foglyok Hargi-
ta Megyei Szövetségének és Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának szervezésében 
zajló rendezvényen Kelemen Csongor volt 
politikai fogoly köszöntötte a jelenlévőket. 
Beszédében kitért arra, hogy a huszadik 
században két igazán nagy, veszélyes „jár-
vány” pusztította az emberiséget: a fekete 
és a vörös. Az egyik a nácizmus, a másik 
a kommunizmus volt. E kettő által sze-
dett áldozatok pontos számát talán sosem 
fogjuk tudni, az idevágó bizonyítékok egy 
része megsemmisült, másik része szándé-
kosan zárolt, de a feltárható adatok így is 
megdöbbentőek. Kutatók szerint Románi-
ában 430 000 elítélt, meghurcolt, kivég-
zett emberről tudnak, és ebből csak város-
unkban 233 áldozatról szól az emlékmű. 

Főhajtás a kommunizmus áldozatai 
előtt

Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
számára – bevallása szerint – két nagyon 
fontos dátum létezik, minden évben: már-
cius 9. és október 23. (az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc emléknapja, szerk. 
megj.). Ezen alkalmakkor még szerencsés 
emberként lehet hallgatni azokat a volt 
politikai foglyokat, akik tudják, hogy mi-
ről beszélnek, nem csupán hallomás vagy 
olvasás-kultúrájuk van azokról az idők- 
ről. 

Elszomorító, hogy ezen a megemlékezé-
sen is csak kevesen vettek részt, de örvend-
jünk, hogy ennyien is eljöttek meghallgatni 
ezeket a tanúkat – mondta, majd hozzátet-
te: eljön az idő, mikor nem lesz ki meséljen, 
szavaljon, intő beszédet mondjon azok kö-
zül, akik megtapasztalták a sötét időket. A 
sötét idők, melyek nem múltak el teljesen, 
hiszen ma is közöttünk élnek a vérbírák, a 
véreskezű és véresszájú ügyészek, a titkos-
rendőrök és besúgók.

A polgármester megemlékező beszédét 
és Darvas-Kozma József esperes-plébános 
szavait, majd áldását követően a kegyelet 
koszorúinak elhelyezésével ért véget az em-
lékünnepség. n

bá) székely egyperceseket adott elő és Or-
bán János Dénes, az Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia vezetője műveiből olvasott  
fel. 

„… a székely nyelvterületen kívül – szó-
használatunk és hangsúlyozásunk miatt – 
csodabogárként kezelnek bennünket. Talán  
emiatt kezdtem hozzá közel két évtizede a 
székely szavak gyűjtésének” – eleveníti fel 
a kezdeteket a kötet előszavában Sántha 
Attila. A szerző a mostani kötet elődje, a 
Székely szótár 2004-es megjelenését kö-
vetően arra számított, hogy két éven belül 
elő tud állni egy javított, bővített kiadással. 
Ezzel szemben tizenhárom esztendőbe telt 

Több mint egyszerű szószedet: sok-sok szó - 
cikkből álló elbeszéléskötet, gyönyörű fo-
tókkal illusztrálva. Súlyos, igényes munka.  
Monumentális alkotás: 472 oldal, 1,9 kilós.  
Röviden így jellemezhető Sántha Attila  
Büh nagy székely szótár a, melyet Bécs, Brassó,  
Sepsiszentgyörgy, Gyimesközéplok és Za-
bola után a csíkszeredai közönség is köze-
lebbről megismerhetett. A bemutatónak a 
Csíki Mozi adott otthont. A Székely szótár 
javított, bővített kiadásának szerzőjével, 
Sántha Attilával, valamint a könyv illuszt-
rátoraival, Ádám Gyulával és Fodor Ist-
vánnal Székedi Ferenc újságíró beszélge-
tett. Az eseményen Muszka Sándor (Sanyi 

5000 székely szó egy kötetben feldolgozni azt az óriási szó- és adatmeny-
nyiséget, amellyel a székelyek elárasztot- 
ták a gyűjtőt. Megérte várakozni: az új kö-
tet szócsaládok szerint csoportosítja a sok 
esetben először nyomdafestéket látó szé-
kely szavakat, így azok nemcsak önmaguk-
ban ragyognak, hanem együttesen a szé-
kely nyelvi régmúlt sötét foltjait is bevilá- 
gítják.

A szerző szakmai szerepet – és hasz-
not is szánt a könyvnek: „…vélhetően ah-
hoz is hozzájárul majd, hogy kutatásával 
a társtudományok szakértői rendet vág-
hassanak az eredetmítoszok és tudomá-
nyos feltételezések rengetegében, s kö-
zelebb kerüljenek annak tisztázásához: 
honnan jöttünk, és kik vagyunk mi, szé - 
kelyek …”. n
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 Anna. Rendkívülinek ígérkezik az esemény- 
 sorozat.

Pezsgő és színes forgatagot ígér idei ki - 
adá sára a Csíkszeredai Könyvvásár, a má-
jus 10–13-i hétvége. Idén harmadik alka-
lommal szervezik meg a könyves eseményt, 
amely a múlt évhez hasonlóan a tágas, 
kényelmes parkolóval rendelkező Erőss 
Zsolt Arénában várja a könyvek és az olva-
sás szerelmeseit, a kultúrakedvelő közön-
séget. És ami az esetenként kedvezménye-
sen kínált könyvek mellett a legnagyobb 
vonzerőt jelenti: neves szerzők máris 
igent mondtak a szervezőcsapat meg hívá - 
sára.

FeBrUár 15.

Hőszigetelések
Hét csíkszeredai panelház hőszigetelésé-
re vonatkozó megvalósíthatósági előtanul-
mány dokumentációját fogadta el rendkívüli 
testületi ülésén a városi önkormányzat. A 
Mihai Eminescu utca 2–4., a Kossuth La-
jos utca 46. A/B/C, a Testvériség sugárút 
13. A/B és 16., az Octavian Goga 4. A/B 
és 2. A/B, valamint a Lendület sétány 10-es 
számú tömbházak hőszigetelésére pályá-
zik uniós alapokból a városháza a Közpon-
ti Regionális Fejlesztési Ügynökségnél. A 
pályázati iratcsomók benyújtási határideje 
február 28 volt. Ezek a tömbházak egyéb-
ként még 2014-ben bejelentkeztek a prog-
ramba, azonban nem pályáztak sikerrel. 
Az akkor elkészült megvalósíthatósági ta-
nulmányokat most aktualizálták, így az új 
kiírásban már a módosított, tanácsi határo-
zatban elfogadott dokumentumokkal je-
lentkeznek. A fejlesztési ügynökség a hó-
nap végi határidőt követően közli ki, hogy 
elfogadták-e a pályázatot, ez a folyamat 
akár több hónapot is felvehet. Ha sikeres a 
pályázat, a városháza kiírja a közbeszerzést 
a munkálatokra. A cégek jelentkezését há-
rom hónap alatt bírálják el, ha nem érkezik 
óvás.

FeBrUár 16.

Három székely  
versenyzett
Három székelyföldi sportoló is rajthoz állt 
a pjongcsangi Téli Olimpiai Játékokon. Tó-
falvi Éva a női sílövők 15 kilométeres verse-
nyében hét lőhibát vétve a 84. helyen zárt. 
Lőrincz Sára Tímea az 53., Szőcs Emőke 
pedig a 77. helyen zárta a női 10 kilométeres 
sífutást. A versenyt Ragnhild Haga nyerte 
meg, a norvég a svéd Charlotte Kallát előz-
te meg. A bronzérmet két sportoló kapta, 
hiszen Krista Pärmäkoski és Marit Björgen 
azonos idővel ért célba. Björgennek ez volt 
a 12. olimpiai érme (6 arany, 4 ezüst, 2 
bronz), a norvég ezzel utolérte a másik sí-
futólegendát, a honfitárs Björn Daehlie-t (8 
arany, 4 ezüst).

FeBrUár 16.

Utolsó útjára kísérték  
a Szent Ágoston-templom első 
plébánosát, Pénzes Józsefet
Nagy munkabírású, jókedvű, tiszteletadó, 
szívós, kitartó, fegyelmezett ‒ pár tulajdon-
ság, amivel az elhunyt Pénzes József atyát, 
a csíkszeredai Szent Ágoston-templom első 
plébánosát jellemezték szombati temetési 
szertartásán. Végső búcsút vettek Pénzes 
József plébánostól rokonai, hívei, paptest-
vérei a csíkszeredai Szent Ágoston-temp-
lomban. Negyed órával a szertartás kezde-
te előtt már zsúfolásig megtelt az 1200 fő 
befogadására alkalmas plébániatemplom, a 
temetés kezdetéig pedig elfoglalták mind a 
700 ülőhelyet, illetve több százan állva hall-
gatták a templomban, illetve annak kertjé-
ben Jakubinyi György gondolatait.

FeBrUár 25.

Székelyföld a Romexpón:  
többen jelezték, hogy voltak már 
és visszatérnének ide
A február 22–25. között megszervezett nem - 
zetközi turisztikai vásáron, a Romexpón 
Kovászna, Hargita és Maros megye turisz-
tikai egyesületei közösen népszerűsítették 
Székelyföld gazdag természeti, kulturális 
értékeit és turisztikai látványosságait Bu-
karestben. A szervezők úgy vélik, az idei 
részvétel is ráerősített arra, hogy a belföldi 
turisták még nagyobb százalékban válasszák 
a Székelyföld nyújtotta pihenési és kikap-
csolódási lehetőségeket.

FeBrUár 28.

A várostörténeti kiállítás  
első darabja
Csíkszereda szűkös költségvetése ellenére 
méltó ünnepségre készülhetünk idén, a vá-
ros 460. „születésnapján”. A Csíki Székely 
Múzeum nyárra készülő, szenzációkban 
gazdag várostörténeti kiállításáról kiderült: 
máris helyére került az első tárgy, a frissen 
restaurált vármegyecímer. Az augusztus 
2–5. között tartandó Csíkszeredai Város-
napok nyitóeseményeként tervezik a látvá-
nyos várostörténeti kiállítás megnyitóját. 
A készülő tárlat egyik fő látványosságát – a 
250 kilogrammot nyomó terrakotta várme-
gyecímert – sajtótájékoztatón mutatták be. 
A Csíki Székely Múzeumnak a Vár térre 
néző hét termében Csíkszereda történelmi 
lenyomata épül: mintegy időutazásra ér-
kezhetünk majd ide, ugyanis az intézmény 
munkatársai előzmény nélküli szakmai 
vállalkozásba fogtak: Csíkszereda történe-
tét az Árpád-kortól az 1989-es változáso-
kig ezekben a terekben mutatják be. Az új, 
állandó kiállításnak szánt anyag előkészí-
tésén több mint 10 szakember dolgozott, 
több mint 4 éven át. n

Anyakönyv 
– 2018. február – 

Születések

Nagy Eszter
Márk Nóra
Vasilovschi Damian
Mészáros Dóra
Czari Enikő
Hajnal Boglárka
Nagy Ákos
Rövid Fanni
Iacob Mark
Szántó Ruth
Bezsán Emília Gabriella
Asandei Maya-Bernadett
Kalányos Tomi-Alehandro
Máthé Nóra
Kedves Vivien
Karda Bence
Erdős-Kedves István
Boros Mása

Elhalálozások

Balla Pál-Zoltán
Péter János
Toth Ileana
Cziple Vasile-Nicolai
Bőjte Jozsef
Vass Ioan
Gecző László
Csiszer Levente Attila
Caluser Ioan
Pénzes Iosif
Salamon Emilia Eva
Balla Ștefan-Attila
Scurtu-Pîntea Toader
Szőcs Ana
Korodi Ana
Darvas Rozalia
Sárkány Zoltán
Kiss Ioan
Petrilă Ana
Todor Elisabeta
Kerekes Aurelia
Domokos Ladislau Francisc
Varga Carol
Gál Sándor
Ivan Dumitrița
Erdély Istvan
Szabó Attila
Antal Tibor
Szöcs Ana

Házasságkötések 

Fazakas Szabolcs – Fodor Nóra
Kis Szilárd – Gál Katalin
Boldizsár János – Ambrus Aranka
Varga Géza-Henrik – Balázs Lilla
Antal Emil – Fekete Judit Rozalinda
Antal Csaba – Gergely Melánia
Porkoláb Tibor – Moldován Klaudia
Vaszi Cristian – Gabor Mária Emese
Andrási Zoltán Gyula – Nagy Melinda
Karda Robert – Simon Angyalka Izabella
Suko Rinoldo – Márton Rozália n
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. február 14-én 
rendkívüli, február 23-án pedig rendes 
ülést tartott.

34-es határozat
a 2018–2021-es évekre vonatkozó költ-
ségvetés elfogadására és a 4/2018-as szá-
mú határozat kiegészítésére és módosítá-
sára

35-ös határozat
a 2017-es többletfelhasználás jóváhagyásá-
ról szóló 30/2018-as határozat 1. sz. mel-
lékletének módosítására

36-os határozat
a „Mihai Eminescu utca 2–4. szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatai dokumentá-
ciójának jóváhagyásáról szóló, utólag mó-
dosított 159/2014-es számú határozat 1.  
cikkelyének módosítására

37-es határozat
a „Kossuth Lajos utca 46 A/B/C szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatai dokumentá-
ciójának jóváhagyásáról szóló, utólag mó-
dosított 153/2014-es számú határozat 1.  
cikkelyének módosítására

38-as határozat
a „Testvériség sugárút 13 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru- 
házás beavatkozási munkálatai dokumen-
tációjának jóváhagyásáról szóló, utólag mó-
dosított 156/2014-es számú határozat 1. 
cikkelyének módosítására

39-es határozat
az „Octavian Goga sétány 4 A/B szám 
alatti tömbház hőszigetelése” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai doku-
mentációjának jóváhagyásáról szóló, utólag 
módosított 158/2014-es számú határozat 1. 
cikkelyének módosítására

40-es határozat
az „Octavia Goga sétány 2 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru - 
házás beavatkozási munkálatai dokumen-
tációjának jóváhagyásáról szóló, utólag mó-
dosított 157/2014-es számú határozat 1.  
cikkelyének módosítására

41-es határozat
a „Lendület sétány 10. szám alatti tömbház 
hőszigetelése” megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatai dokumentációjának 
jóváhagyásáról szóló 155/2014-es számú, 

A városi önkormányzat  
határozataiból

utólag módosított és kiegészített határozat 
1. cikkelyének módosítására

42-es határozat
a „Testvériség sugárút 16. szám alatti tömb-
ház hőszigetelése” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációjá-
nak jóváhagyásáról szóló, utólag módosított 
154/2014-es számú határozat 1. cikkelyének 
módosítására

43-as határozat
a „József Attila Általános Iskola felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatai dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett 219/2017-es, utólag módo-
sított és kiegészített határozat módosítá - 
sára

44-es határozat
az utólagosan kiegészített 352/2017-es szá-
mú határozat módosítására és kiegészítésé-
re, amely Csíkszereda Megyei Jogú Város 
helyi adóit, illetékeit, valamint különleges 
illetékeit állapítja meg a 2018-as évre

45-ös határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

46-os határozat
a víz- és csatorna-szolgáltatás átruházásá-
nak jóváhagyására, valamint az átruházási 
szerződés jóváhagyását elfogadó, 127/2009-
es határozat módosítására

47-es határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgál-
tatás ügykezelésének a Közüzemek Rt.-re 
való átruházási szerződés jóváhagyásáról 
szóló, 159/2013-as határozat kiegészítésére 
és módosítására

48-as határozat
a Zakariás Miklós és Zakariás Magdolna 
által Csíkszereda Megyei Jogú Városnak fel-
ajánlott adomány elfogadásáról

49-es határozat
a Gábos Attila által Csíkszereda Megyei Jogú 
Városnak felajánlott adomány elfogadásá-
ról

50-es határozat
a Hargita utca 11. szám alatti terület ver-
senytárgyaláson való haszonbérbe adásáról

51-es határozat
egy Csíkszeredában található belterület meg-
vásárlását előirányzó tanulmány jóváhagyá - 
sára

52-es határozat
a 799/2015-ös számú Kontrastwege Kft.-vel 
kötött haszonbérleti szerződés felbontásá-
nak jóváhagyásáról

53-as határozat
a Hóvirág utca szám nélküli terület verseny-
tárgyaláson való haszonbérbe adásáról

54-es határozat
a Petőfi Sándor utca 38. szám alatti, az Info-
har Kft. tulajdonában levő ingatlan rendel-
tetés-változtatásába való beleegyezés elfoga-
dásáról

55-ös határozat
a 325/2017-es számú határozat visszavonására

56-os határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
ke módosításának elfogadásáról 2018. már-
cius 1-jei kezdettel

57-es határozat
a „Parkolók, utak és sétányok rendezése a 
Pacsirta övezetben” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációjá-
nak jóváhagyásáról

58-as határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjé-
nek, az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társu-
lás közgyűlésén való szavazati jogáról szóló  
felhatalmazásról, a köztisztasági szolgálta-
tások díjszabás-jegyzéke módosítását ille-
tően

59-es határozat
a 2018. márciusi kulturális programok elfo-
gadásáról

60-as határozat
a 101/2011-es számú „Hargitafürdőért” Fej-
lesztési Egyesület létrehozásáról szóló ha-
tározat és az egyesület statútuma, valamint  
alapító okirata módosításának jóváhagyá-
sára

61-es határozat
a 255/2016-os számú határozat módosítá-
sára

62-es határozat
Csíkcsicsó és Pálfalva községek csatlakozá-
sáról az „Alcsík” Kistérségi Közösségi Fej-
lesztési Egyesületbe

63-as határozat
a szociális pályázatok elbírálására és az óvá-
sok megoldására kinevezett bizottságok jóvá-
hagyására

64-es határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozó-
inak tevékenységéről szóló, 2017. második 
félévi beszámoló elfogadására 
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  65-ös határozat
a 2018–2019-as tanévben a bölcsődébe beíratott 
gyerekek havi eltartási költségének elfogadá-
sáról

66-os határozat
a bölcsődés gyermekek napi étkeztetési-tá-
mogatása értéknövelésének elfogadásáról

67-es határozat
a Bölcsőde belső rendszabályának elfogadá-
sáról

68-as határozat
a 2/2018-as számú határozat 1. számú mel-
lékletének kiegészítésére

69-es határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
státusjegyzékének módosítására

70-es határozat
a 2018-as évre vonatkozó épületadó/épületil-
leték, valamint területadó/területilleték alól 
való mentesítés jóváhagyására

71-es határozat
a „Brassói út 6. szám alatti tömbház hőszige-
telése” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatai dokumentációjának jóváhagyá-
sáról szóló, utólag módosított 215/2010-es 
számú határozat 1. cikkelyének módosítá-
sára

72–es határozat
a Harvíz Rt. 2018-as évi költségvetésének 
jóváhagyására

73-as határozat
a Csíki Trans Kft. 2018-as költségvetésének 
jóváhagyására

74-es határozat
a Csíki Fürdők Kft. 2018-as évi költségveté-
sének jóváhagyására

75-ös határozat
a Közüzemek Rt. 2018-as évi költségvetésé-
nek jóváhagyására

76-os határozat
az Eco-Csík Kft. 2018-as évi költségvetésé-
nek jóváhagyására

77-es határozat
a 31/2018-as számú határozat hatálytalaní-
tására

78-as határozat
a 2018–2021-es évekre vonatkozó költség-
vetés és a 4/2018-as számú határozat kiegé-
szítéséről és módosításá ról 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-

Ingyenes jogi tanácsadás
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 Szerve-
zete értesíti a város, Csík, Gyimesek és a Ká-
szonok polgárait, hogy minden csütörtökön 
14.00 és 15.00 óra között ingyenes jogi ta-
nácsadást 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

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

intézményeivel, ugyanakkor épp oly 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 iroda Szerda 13.00 – 14.00

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó és kereskedelmi 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 bejelent-
hetik, amennyiben rongálásokat, vagy meg-
hibásodásokat észlelnek a város területén. 
Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak ezek 
helyrehozásában, megoldásában, írják meg 

a tapasztalt problémákat, hogy minél ha-
marabb kijavíthassuk azokat.

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe 
a jánljuk 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 ládán keresztül is. n
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közérdekű

A komposztálás hasznos:  
a magánházban is,  
de a lakótelepen is
Létezik egy kérdéskör, mely talán a téli idő-
szakot kivéve, egész évben fontos, tavaszi 
nagytakarítás, a zöldövezetek rendbetétele 
idősza kában azonban különösen aktuális. 

Az évente összegyűjtött több millió ton-
na tele pülési hulladék egy része biológiai-
lag lebom ló szerves anyag. Ez a mennyiség 
komposztként hasznosítható, a benne rejlő 
anyag és energiatartalom hasznosan – és ter-

mészetbarát módon – felhasználható. Kér-
jük, ne dobja a zöldhulladékot a szemétbe, 
és ne égesse el: komposztáljon! 

A komposztálásról sokaknak az jut eszé-
be, hogy ezt a műveletet leginkább a magán-
házak esetében lehet elvégezni, ám ennek 
ellenére a komposztálás éppúgy lehetőség a 
tömbházak esetében is: foglalkozhatnak vele 
az egyes tömbházak lakói, vagy kezdemé-

nyezhet komposztálási programot a lakástu-
lajdonosi társulás maga. 

Ennek megfelelően, lehet építeni kisebb, 
vagy nagyobb tárolókat, attól függően, hogy 
mekkora komposztálandó anyagmennyiség-
re számítanak. 

Szeretnék csökkenteni a hulladéklerakók-
ba kerülő szerves hulladékmennyiséget? Se-
gíteni akarják a kerti vagy konyhai hulladék 
természetbarát visszajuttatását a természet-
be? Javítani szeretnék a tömbház körüli talaj 
termékenységét? És nem utolsósorban: sze-
retnék, ha költséghatékonyabb lenne a sze-
métszállítás, az elszállítandó szemétmeny-
nyiség csökkenése által? Ha így döntenek: jól 
döntenek! n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat áprilisi témái
Albert Ildikó: Öreg ember nem vén ember
2018. április 6., péntek 18. 00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Lehet-e az igazságot bunkósbottal használ-
ni? Erő-e az erőszak? Miben rejlik az erő: 
tudásban, hatalomban, fizikai ráhatásban, 
egyéni kiállásban, közösségi összefogásban? 
Kell-e erőt felmutatni a közösségi célokért, 
vagy elég a közös ima? A testi erő jelent-e 
lelkierőt? Az egyén szabadságát kell-e a tör-

Sebestyén Péter: Erő az erőtlenségben
2018. április 13., péntek 18. 00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

vények erejével szabályozni, és mennyire? 
Pozitív dolog az erő, vagy nem? Erő, erő-
szak, megfélemlítés, vagy inkább a szellem, 
a lélek, a szeretet ereje győz? Amit mi Isten 
mindenhatóságáról képzelünk, abban sok-
szor a magunk logikai bukfencei köszönnek 
vissza. Isten azonban nem ellenünk, velünk 

szemben erős, nem cselekvőképességének 
korlátlansága döngöl minket földbe, amivel 
szemben meg kell védenünk szabadságun-
kat – hanem ereje „gyöngeségében” nyilvá-
nul meg, amellyel lehajol értünk, minket 
akar megszabadítani a gonosz erejétől, nem 
elnyomni szeretne, hanem felemelni.n

A huszonegyedik század átértékelte fogal-
mainkat, ledöntögette a tabuinkat, hogy 
újakat állítson helyettük és hogy sok bizo-
nyosságot kételyekkel, bizonytalansággal he - 
lyettesítsen. Ez érvényes az emberi korra is: 
másképp látjuk az öregséget, de másképp a 
fiatalságot is, a feladatainkat, a céljainkat, 
amelyeket lassan inkább az egyén állít saját 

magának, meg a korszellem, és kevésbé a fel-
bomló félben levő közösségek vagy épp a tör-
vény. Mást tartunk értéknek vagy elvetendő-
nek mint eddig, és sokszor nehezen illesz-
kedünk a szerepeinkbe vagy alig-alig tudjuk 
azokat felfedezni, behatárolni. Felgyorsult 
és átalakult korunk azonban nem csak gon-
dot, hanem sok értékes újdonságot, valódi 

lehetőséget is tartogat mindannyiunknak, 
az időseknek is, amiket érdemes megismerni 
és használni. Sok tanulnivalónk van ezen a 
téren (is), valószínűleg ki kellene lépnünk 
bizonyos megszokott elgondolásokból, és 
önerőből, önszervezéssel jobbá, szebbé, tar-
talmasabbá tenni életünk utolsó, gyakran 
elhanyagolt szakaszát. 

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:

Szőke Domokos Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság Április 5.

Veress Dávid Közigazgatási és jogi szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Április 12.

Biro Hanna-Barbara Oktatási szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság Április 19.

Tófalvi Éva Szociális, sport szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Április 26.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati képviselők minden kedden 10.00 órától 
tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében, illetve előzetes értesítéssel és igény esetén ugyancsak kedden, de ezúttal 17.00 órától.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, hétköznap 8.30–14.00 óra között.
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– Most mit bámul? Majd elviszi a víz!

Általános tavaszi nagytakarítás

Nap Időszak Városrész

április 10., kedd 13.00–20.00 Kalász negyed és Tető utca

április 11., szerda 13.00–20.00 Pacsirta sétány és Suta sétány

április 12., csütörtök 13.00–20.00 Nárcisz sétány

április 13., péntek 13.00–20.00 Fenyő és Lendület sétány

április 14., szombat 09.00–17.00 Testvériség sugárút

április 16., hétfő 13.00–20.00 Müller László utca és Gyermek sétány

április 17., kedd 13.00–20.00 Temesvári sgt. I. és Kőrösi Csoma Sándor utca

április 18., szerda 13.00–20.00 Szabadság tér

április 19., csütörtök 13.00–20.00 Temesvári sugárút II.

április 20., péntek 13.00–20.00 Zöldségpiac és Piac utca

április 21., szombat 09.00–17.00 Kossuth Lajos és Gál Sándor utca

április 23., hétfő 13.00–20.00 Jégpálya negyed

április 24., kedd 13.00–20.00 Octavian Goga sétány

április 25., szerda 13.00–20.00 Nagy István és Szív utca

április 26., csütörtök 13.00–20.00 Decemberi forradalom utca

április 27., péntek 13.00–20.00 Nagyrét utca és Fűzfa utca

április 28., szombat 09.00–17.00 Mérleg utca és Brassói út

A hónap üzenete
A zöld-ügy: közügy 
Szeretjük Székelyföldet, ezért nem dobjuk 
a szemetet a folyóba, tóba, patakba! – hall-
hatjuk naponta a Marosvásárhelyi Rádió 
közösségi célú kampányának szlogenjét. És 
emellett nem mehetünk el szó, sokkal in-
kább tett nélkül. Csakis rajtunk múlik, hogy 
milyen környezetben élünk! Arra biztatjuk 
hát városunk lakóit, hogy csatlakozzanak 
azon – jól eső módon egyre népesebb – tá-
borhoz, amely komolyan veszi a város zöld-
övezeteinek megóvását, érzi azon területek 
és felületek fontosságát is, amelyek a legtelje-
sebb értelemben közterületnek minősülnek: 
a közösség tulajdonát képezik. Tehetjük ezt 
úgy, hogy az általános tavaszi nagytakarítás 
során aktívan részt veszünk közvetlen kör-
nyezetünk szebbé tételében vagy bármilyen 
környezetszépítő akcióban. Csíkszereda Pol - 
gármesteri Hivatalának munkatársai is csat-
lakoznak az említett felhíváshoz, remélve, 
hogy a jó példa „ragadós”: a májusi, intézmé-
nyi zöld nap előkészületei már folyamatban 
vannak. Szeressük Székelyföldet! Ne csak 
szóban, tettel is szeressük! n

A kihúzódó tél miatt Csíkszereda Polgár-
mesteri Hivatala húsvét után tervezi az ál-
talános tavaszi nagytakarítás elkezdését. 
Az április 10–28. közötti időszakban a vá-
ros minden utcájában elvégzik az úttest és a 
járófelületek portalanítását, de a tiszta, gon-
dozott városkép megteremtéséhez a városla-
kók együttműködésére is szükség van. Ezért 
felkérjük a lakosságot, hogy tömbházaik, la-
kóházaik, cégszékhelyeik körül végezzék el a 
lomtalanítást, és szervezzék meg a takarítást 
a zöldövezeteken, valamint az épületek be-
járata körül. Az innen származó hulladékot 
helyezzék a szeméttárolók mellé, ahonnan a 
polgármesteri hivatal elszállíttatja.

Felkérjük a lakosságot, hogy az ütemezés 
szerinti időszakban járműveikkel ne parkol-
janak a jelzett közterületeken, hagyják szaba-
don a takarításra váró út-, parkoló- és járda-
szakaszt! Amennyiben az időjárás nem teszi 
lehetővé egy adott napra meghirdetett utca, 
lakónegyed takarítását, pótlására április 28-a 
után kerül sor.  

A munkálatok érdekében forgalomkor-
látozás és időszakos parkolási tilalom lesz a 
város néhány utcájában, az alábbi ütemezés 
szerint: 


