
szellemi szabadságot, amelyért egy nemzedék 
vérzett. Majd Sajó Sándor versét szavalata 
Szilágyi Árpád 56-os elítélt, illetve Faludi 
György versét Nagy Benedek szintén 1956-os 
elítélt. Korodi Attila, parlamenti képviselő, az 
RMDSZ képviselőházi frakciójának vezető-
je felszólalásában hangsúlyozta, hogy ami-
kor 1956-ra emlékezünk, akkor az is jusson 
eszünkbe, hogy ma is Románia egyre távolabb 
kerül attól az országtól, mely egyenlő jogokat 
ígért a magyar kisebbségnek 1918-ban, és egy-
re közelebb kerül az 1956-os országhoz, amely 
olyan ítélet-zuhatagot indított el a magyar 
„szervezkedők” ellen. Fontos, hogy megtisztel-
jünk minden magyar és román embert, akik 
az életüket adták akkor, igazságot kell tenni 
azoknak, rehabilitálni kell azokat, aki életü-
ket adták azért, hogy nemet mondhassanak a 
kommunizmusnak. A koszorúzás mozzanata 
előtt egyházi áldást mondott Sebestyén Ottó 
csíkzsögödi plébános, valamint Szatmári Szi-
lárd református és Solymosi Alpár unitárius 
tiszteletes.

A Kalász negyedi ’56-os kopjafától a meg-
emlékezők a következő helyszínre vonultak. 
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Megemlékezések az 1956-os magyar forradalom  
és szabadságharc hatvanegyedik évfordulóján

Az 1956-os magyar forradalom és szabad-
ságharc emléknapjának délelőttjén a Kalász 
negyedi ’56-os kopjafánál és a Gloria Victis-
emlékműnél, délután pedig a Csíki Moziban 
idézték fel a hatvanegy évvel ezelőtti történé-
seket és hajtottak fejet a forradalom áldozata-
inak emléke előtt. Ebben az évben nem a már 
megszokott forgatókönyv szerint zajlottak a 
délelőtti, illetve délutáni események, a 56-os 
kopjafánál, a Kalász negyedi temető előtt, il-
letve a konzulátus előtti Gloria Victis emlék-
műnél rendezett megemlékezések egyetlen 
tömböt alkottak, a délutáni, illetve esti órákat 
a Csíki Moziban sorra kerülő rendezvény töl-
tötte ki.

A Kalász negyedi megemlékezésen elmon-
dott ünnepi beszédében Kelemen Csongor, az 
’56-os vitézi rend és bajtársi társaság hadnagya 
kitért arra, hogy a kopjafa egykori állítása és 
ünnepi leleplezése óta az egykor díszőrséget 
álló ’56 bajtársak közül sajnálatos módon egy-
re kevesebben élnek, de örömet okoz, mert 
egy olyan gyülekezet vesz részt az ünnepsé-
gen ma, amely saját magát méltatja, így lehet 
megérteni az óriási áldozatot, melyet a lelki és 

A Gloria Victis emlékműnél az ünneplőket 
Kelemen Csongor szavalata fogadta, majd dr. 
Farkas Balázs ünnepi beszéde következett. 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátu-
sának ügyvivője üzenetében felidézte Jókai 
Mórt, és véleményét az 1848-as forradalom-
ról, miszerint nem a vezetők voltak nagyok, 
hanem a nép tette őket naggyá. Ha a vezetők 
annyira áldozatkészek lettek volna, mint a 
nép, akkor nem folyt volna ki annyi drága vér, 
és nem folyt volna ki hiába. Jókai szavai nem 
csak igazak, de tökéletesen illenek 1956 ese-
ményeire is, akkor is a szabadság, az egyenlő-
ség, a nemzeti függetlenség ügye volt véresen 
aktuális. A nemzet és vezetői egymásra talá-
lása nélkül nehezen képzelhető el a forrada-
lom, de nehezen képzelhető el a mindennapi 
élet is.

A Gloria Victis emlékműnél is a záró-
mozzanat a kegyelet koszorúinak elhelyezése 
volt, majd a jelenlevők szíves meghívást kap-
tak a délutáni rendezvényekre, amelyekre már 
a Csíki Moziban került sor. 

A délután hat órai kezdettel sorra kerülő 
itteni események fő szónoka Darvas-Kozma 
József esperes volt, felszólalása egyben törté-
nelmi visszatekintés volt a forradalom kirob-
banásához vezető belföldi és külföldi faktorok 
listázása értelmében. Az esperes ugyanakkor 
tisztázóan szólalt fel a forradalommal kapcso-
latos és mindmáig „használatban” lévő tévhi-
tekkel kapcsolatban, nevesen az ellen, hogy a 
forradalom nem lett volna egy spontán elége-
detlenségi folyamat, hanem egy, a Szovjetuni-
óban megrendezett és itt életbe léptetett szce-
nárium, vagy hogy a Szabad Európa adónak 
betudható az, hogy a forradalmárok vakon 
hittek abban, ha lépnek, akkor az amerikai 
vagy a NATO csapatok segítséget nyújtanak 
az oroszok ellen. Beszédének egyik kulcsmon-
data volt, hogy 1956 októberének igazsága 
az, hogy 23-a nem gyásznap, hanem a jogos 
nemzeti feleszmélés, öntudatra ébredés, önbe-
csülés ünnepe. Október 23-a győzött, és csak 
november 4-e nemzeti gyásznap, a legyőzött 
és mégis győztes forradalom jelképe.

A megemlékező-estet Zágoni Balázs/  
Stefano Bottoni Képzelt forradalom, avagy 
Osztrák-Magyar–Románia dokumentumfilm-
jének, a Szoboszlay-pernek, a legnagyobb er-
délyi antikommunista szervezkedésnek a fil-
mes tanulmányanyaga, illetve Mocsári Károly 
zongoraművész koncertje tette teljesebbé. n
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SZEPTEMBEr 6.

A héten kézbesítik  
a bevezető kézikönyvet
Közel 10 ezer ötödik osztályosoknak szánt 
tankönyv érkezett meg a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség raktárába, és a héten az intéz-
mény elkezdi az ötödikes tananyag bevezető 
kézikönyvének is a szétosztását. Az ötödikes, 
kisebbségi oktatásban tanuló diákok magyar 
nyelv és irodalom, román nyelv és irodalom, 
illetve vallás tankönyve már megérkezett a tan-
felügyelőség raktárába, ezeknek a szétosztása 
folyamatban. Az idén megjelent testnevelés 

Mi történt 2017 szeptemberében   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

tankönyvből azonban kevés pedagógus rendelt. 
Az ötödik osztályokba összesen 9819 tanköny-
vet kell a tanfelügyelőségnek szétosztania.

SZEPTEMBEr 11.

Újra becsengetnek az iskolákban, 
és ezzel egy időben indulnak az 
óvodai foglalkozások is
A 2017–2018-as tanévben több mint 51 300 
Hargita megyei gyermek és fiatal számára kez-
dődik új fejezet. A tanévben 35 oktatási héten 
át, 2018. június 16-ig járnak iskolába és óvodába 
a nagyok és a kicsik. A nyolcadikosok számára 

június 8-án, míg az érettségi előtt álló tizenket-
tedikesek számára már május 25-én elkezdődik 
a vizsgákra való felkészülés időszaka. Az óvo-
dások és az elemi iskolások számára idén is lesz 
egyhetes „bónuszvakáció” ősszel: október 28. és 
november 5. között nem kell bejárniuk. A ka-
rácsonyi és újévi vakációra nem panaszkodhat-
nak, hiszen három hetet, december 23-tól jövő 
év január 14-éig tart. Február 3-tól 12-ig ismét 
vakáció következik, amely elválasztja egymástól 
a két félévet. Ezt követi majd a húsvét környéki 
vakáció, amely március 31-től április 10-ig tart.

SZEPTEMBEr 12.

Tegyük le az autót bár egy napra!
Több mint másfél évtizede minden év szept-
emberében egy egész hetet a testmozgás fon-
tosságára való összpontosításnak szentelnek 
Európában. Idén szeptember 16. és 22. között 
Tiszta, közösségi és intelligens mobilitás jel-  

zépiskola kivételével mindenhol kicserélik a 
nyílászárókat is. Ezen kívül felújítják a fűtés-
rendszert és a villanyhálózatot,  fotovoltaikus 
rendszert telepítenek az áramellátás bizto-
sítására, illetve a legtöbb  épületben napele-
meket helyeznek el a melegvíz biztosítására, 
és hőelszívókat szerelnek a tantermekbe. A 
felújítás természetesen a külső és belső festés-
mázolási munkálatokat is magába foglalja.

Tömbházszigetelés
Ugyancsak a Regionális Operatív Program 
3-as főtengely, 3.1 beruházási prioritás kere-
tében, csak az A művelet kiírására összesen 33 
tömbház hőszigetelésére készülnek pályázati 
csomagok. Az első, három tömbházat (Tető 
u. 13., Hunyadi János u. 33., 35.) és a máso-
dik, 4 tömbházat (Pacsirta s. 2., Lendület s. 
14., Testvériség sgt. 22 A, Kossuth Lajos u. 
22–26.) magába foglaló pályázati csomag ese-
tében már le van szerződve a tervezés minden 
fázisa, valamint a pályázatírásra is megkötöt-
ték a szerződést. A további három csomag ese-
tében pedig a közbeszerzési eljárás zajlik.

Potenciális kormánytámogatások
Az Országos Helyi Fejlesztési Program 
(PNDL) keretében tíz beruházás esetében 
számíthat kormánytámogatásra Csíksze-
reda. A Kőbánya, Kicsimező, Ifjúság és 
Zsögödi Nagy Imre utcák esetében már le 
van téve a pályázati dokumentáció. Az októ-
ber 30-i határidőig még a Zsögöd utca máso-
dik szakasza és a Kalász negyed felújítására, 
továbbá az új napközi otthon, a Nagy István 
Művészeti Középiskola és a Petőfi Sándor 
Általános Iskola tornatermeinek építésére, 
valamint a kerülőút észak-déli nyomvo-
nalának (a vasúti felüljárótól a Rét utcáig) 
kiépítésáre nyújtanának be pályázatokat.

Összesen mintegy 124 millió lej értékű finan-
szírozásra készít elő, illetve már nyújtott be 
pályázatokat Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatalának Projektmenedzsment, beruházás 
és közbeszerzési igazgatósága. Több program 
keretében is hívnának le pénzt, többek között 
közintézmények, lakóházak hőszigetelésére, 
útépítésre és -javításra, lakónegyed-felújításra.

Középületek hőszigetelése
A 2014–2020-as Regionális Operatív Prog-
ram (3-as főtengely, 3.1 beruházási prio-
ritás B művelet, a középületek energetikai 
hatákonyságának növelése) keretében 3 óvo-
da (Tulipán, Aranyalma, Cimbora), 3 álta-
lános iskola (Liviu Rebreanu, József Attila, 
Nagy Imre), 3 középiskola (Kájoni János, 
Venczel József, Kós Károly) és 2 bentlakás 
(Székely Károly, Octavian Goga) hőszige-
telése valósulna meg. A tizenegy közül a 
legelőrehaladottabb állapotban az Aranyal-
ma Napközi Otthon felújítására benyújtott 
pályázat van, ez már átment az elbírálás első 
két szűrőjén. Ez esetben már idén aláírhat-
ják a finanszírozási szerződést. A másik két 
óvoda, illetve a három általános iskolára vo-
natkozó pályázat az első szűrőn van túl, azaz 
minden leadott dokumentum rendben van és 
a pályázat megfelel a kiírásnak. Ezt követően 
majd – a második szűrő keretében – helyszí-
ni szemlén értékelik a dokumentációt.

A projektmenedzsment irodának az októ-
ber 4-i határidőig még öt pályázatot sikerült 
benyújtania erre a kiírásra. Amennyiben po-
zitívan bírálják el a pályázatokat, az említett 
oktatási intézmények és bentlakások falait 15 
cm, míg az utolsó szint alatti födémet 20 cm 
vastagságú kőzetgyapottal szigetelik. Az alag-
sor fölötti lemezre pedig 10–20 cm vastagságú 
szigetelőréteg kerül. A Kájoni János Szakkö-

Pályázati nagyüzem Városfejlesztési projektek
Csíkszereda több alkalommal módosított 
és kiegészített városfejlesztési stratégiáját és 
mobilitási tervét október 30-ig kell benyújta-
ni a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Ügy-
nökséghez. Amennyiben a harminc napos el-
bírálási időszak után pozitívan véleményezik 
azt, működésbe fog lépni az év elején kine-
vezett Városfejlesztési Hatóság, melynek az 
a feladata, hogy kiválassza és rangsorolja a 
stratégiailag fontos beruházásokat, fejleszté-
si elképzeléseket. A stratégia elfogadása után 
tehát a Városfejlesztési Hatóságnak  pályá-
zatot kell hirdetnie olyan pályázati ötletekre, 
melyek a Regionális Operatív Program 4-as 
főtengelyén belül finanszírozhatóak. Ezen a 
tengelyen 19,4 millió euró a lehívható támo-
gatás összege, és az ide  tartozó öt beruházási 
prioritás mindegyikére pályázati javaslatokat 
(fișa proiect) kell kidolgozni oly módon, hogy 
minden altengelyen a rendelkezésre álló ösz-
szeg 120%-a legyen lefedve.

A hatóságnak húsz nap áll majd rendel-
kezésére, hogy kiértékelje, rangsorolja az 
ötleteket és továbbítsa a menedzsment ha-
tóságnak (ADR).

A különböző beruházási prioritások ese-
tében több lehetséges pályázati ötlet is kör-
vonalazódik. Íme néhány közülük:
• Fenntartható városi mobilitás, a szén-di-

oxid kibocsátását csökkentő stratégiák:
- A buszállomás felújítása
- Környezetkímélő és fenntartható köz-

szállítási rendszer kiépítése
- A Kossuth Lajos utca felújítása

• A városi környezet javítása, élhetőbb városok
- A szeredai strand felújítása
- Az ifjúsági park felújítása
- A Mikó-vár mögötti rész átépítése

• Oktatási infrastruktúra fejlesztése:
- Bölcsőde-építés
- Tornaterem és műhely építése a Kós 

Károly Szakközépiskolánál n
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 mondattal tartották meg meg az Európai Mo-
bilitás Hetét. A mobilitás hete köré szervezett 
kampány célja a közlekedés alternatíváinak 
népszerűsítése által tudatosítani a lakosság kö-
rében, hogy a mobilitás növeli a városokban az 
életminőséget, csökkenti a levegő szennyezett-
ségét, a zajhatást és a balesetek számát.

SZEPTEMBEr 13.

Idéntől három városban  
az Ezüst Akadémia
Idén három helyszínen – Csíkszereda és Kéz-
divásárhely után Sepsiszentgyörgyön is – el-
indul a Sapientia–EMTE ötven fölöttieknek 
szóló Ezüst Akadémia Oktatási programja. 
Csíkszeredában az előző években megszokott 
módon összesen 580 személy vehet részt a 
programban. Népszerű, az ötven fölöttiek által 
közkedvelt oktatási programként honosodott 
meg a köztudatban a csík¬szeredai Sapientia 
egyetem által három évvel ezelőtt elindított 
Ezüst Akadémia.

SZEPTEMBEr 20.

Rendőrök felügyelik az iskolákat
Minden iskolára és óvodára jut ezentúl egy 
rendőr – jelentették be a Hargita Megyei 
Rendőr-felügyelőségen tartott sajtótájékozta-
tón. Ez azt jelenti, hogy a rendőrnek kötelessége 
rendszeresen ellenőrizni a tanintézményeket és 
a környéküket. Az új tanévben a tanintézmé-
nyekben és azok környékén hangsúlyosabban 
jelen lesznek a rendőrök. A Hargita megyében 
található 386 oktatási intézmény közül 128 
óvoda, 216 általános iskola, 42 pedig közép-
iskola. Ezek közül mindössze 25 olyan intéz-
mény van, ahol biztonsági őrök is dolgoznak, 
ugyanakkor 151 iskolában és óvodában hasz-
nálnak térfigyelő kamerákat.

SZEPTEMBEr 22.

Filmslágerekkel startolt a fesztivál
Elkezdődött Csíkszereda legújabb saját feszti-
válja, a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép 
Fesztivál. A Majláth Gusztáv Károly téren 
ismert filmslágerek csendültek fel a Csíki Ka-
marazenekar előadásában. A hangverseny 
koncertmestere Veress Csaba volt, szólistaként 
pedig Artur Kaganovskiy amerikai hegedűmű-
vész lépett fel, illetve vezényelt. Az ünnepélyes 
megnyitón elhangzott, hogy a helyiek Csíki 
Mozi iránti megnövekedett érdeklődése hívta 
életre a fesztivált.

SZEPTEMBEr 23.

Töretlen a Falu a városban 
népszerűsége
A hideg, borús időjárás ellenére is több százan 
látogattak ki Csíkszeredában az Óceán üzlet-
tel szembeni zöldövezeten kialakított „vidékre” 
a Falu a városban családi hétvége nyitónapján. 
Ötödik alkalommal szervezték meg idén az 

eseményt, és még mindig nagy népszerűségnek 
örvendenek programok.

SZEPTEMBEr 26.

Kíváncsi rá, hogyan épül  
az Összefogás Háza?
Már online, élő közvetítésben is követhető 
a Hargita Megyei Mozgássérültek Szerve-
zete új székházának építkezése a YouTube 
videómegosztó oldalon. A földszint már elké-
szült, és szeretnének hozzáfogni az első emelet 
felépítéséhez is. A mozgássérülteket kiszolgáló, 
teljesen akadálymentesre tervezett épület befe-
jezéséhez azonban még további 90 ezer euróra 
van szükségük. A háromszintes ingatlanban 
kapna helyet többek között a textil-, valamint 
a gyertyaöntő műhelyük, irodák, egy bemuta-
tóüzlet, emellett egy foglalkoztató műhelyt, 
kilenc akadálymentesített lakást, egy nagy 
közösségi termet alakítanának ki benne. Aki 
támogatná az ingatlan felépítését, megteheti 
személyesen az egyesület csíkszeredai Márton 
Áron utca 50. szám alatti székházában, vagy az 
alábbi bankszámlaszámokra utalhat: eurót a 
RO33RNCB0152042362470010, illetve lejt a 
RO65RNCB0152042362470016 bankszám-
lára. SWIFT: RNCB RO BU – VAT Nr: RO 
520399, Román Kereskedelmi Bank (Banca 
Comercială Română).

Tavaly is sokat késett,  
idén egyelőre semmi hír az uniós 
élelmiszercsomagról
Az elhúzódó közbeszerzési eljárás miatt még 
mindig nem tudni, hogy mikor kaphatják meg 
az Európai Unió intervenciós tartalékaiból 
származó élelmiszer-támogatást a rászorulók. 
Egyelőre még nem közölt semmi információt a 
fejlesztési és európai alapokért felelős miniszté-
rium az élelmiszer-támogatással kapcsolatban. 
Tavaly a szintén elhúzódó közbeszerzés eljárás 
miatt január-február helyett nyáron osztották 
ki az alapélelmiszereket tartalmazó dobozo-
kat, akkor Hargita megyében összesen 115 072 
csomagot szállítottak ki 57 536 jogosult számá-
ra, Csíkszeredában pedig közel 3000 kisjöve-
delműnek jutott az uniós élelmiszersegélyből.

SZEPTEMBEr 29.

A rendőrségnél is fogják élőben 
követni a csíkszeredai térfigyelők 
felvételeit
Együttműködési megállapodást ír alá a csíksze-
redai önkormányzat a Hargita Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, hogy biztosítsák a rendfenn-
tartó szervek számára a megyeközpontban 
felszerelt térfigyelő kamerák felvételeihez való 
hozzáférést, valós időben. Ezt jóvá is hagyta egy 
vonatkozó határozattal az önkormányzati kép-
viselő-testület, így ezentúl a rendőrség élőben 
tudja követni a közel harminc kamera felvéte-
leit, eddig ugyanis az volt az eljárás, hogy ha egy 
bűncselekmény vagy kihágás történt, utólag 
kérték a városházától a felvételeket. n

Anyakönyv 
– Szeptember – 

Születések

Mikola Koppány
Tompos Előd-Vilmos
Jankó Balázs
Simó Laura
Albert Patrik
Bodó Hunor
Sprencz Máté
Miklós Ábel
Ötvös Nóra
Vizalier Nikolett
Mánya Villő
Marin Viktor-Krisztián
Csiszer Róbert-János
Rostás Tibor
Prakab Márton
Péter Ádám
Balázs-Bécsi Krisztina
Bartók Krisztián
Veress Ágota
Lőrincz Eszter
Orbán Nándor
Vasloveanu Sebastian-Andrei
Aenoae Amelia-Maria
Orbán Hunor
Lázár Mátyás
Vancea Balázs
Lukács Nóra

Elhalálozások

Bara Emeric
Daro Sándor
Székely Ștefan
Balog Eliza
Kis Francisc
Vas Emeric
Bodor Elisabeta
Kerekes Zoltán
Biró Béla
Pataki Franciska
Gagyi Adalbert
Vas Elisaveta
Csutak Elena-Ana
Bartha Ana
Marton Domokos
Markos Catarina
Burjan Ioan-Francisc
Kedves Péter
Mihály Árpád-Carol
Butilă Gică

Házasságkötések 

Truța Mariel – Vízi Emilia
Vad László – Bodó Rozália
Bota Ákos – Antal Emőke
Plosz-Gyöngyösi Zoltán – Haba Ildikó
Karácson Peter – Kopacz Aranka
Müller Arnold – Császár Éva
Toth Tibor – Gergely Mária-Emőke
Sprencz Tamás – Balázs Tímea
Hajdu Lehel – Szabó Réka
Siklodi Attila – Gheorghiță Maria
Oltean Ovidiu – Todiraș Ionela
Szabó Hunor – Dávid Franciska
Neagu István – Péter Margit-Emőke
Kovács Albin – Kristof Hajnal
Balaban Andrei-George – Porosnicu Diana
Vlad Romică-Constantin – Avădane Ramona
Fodor Attila – Bőjte Renáta
Groza Mihai – Nagy Noémi
Imre Andor – Erőss Zsuzsanna
Csiki Carol – Bara Mónika n
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2017. szeptember 8-án 
rendkívüli ülést, szeptember 29-én pedig 
soros ülést tartott, amelyeken a követke-
ző határozattervezetekről döntöttek.

255-es határozat
a 2017/ 184-es sz. határozat módosítására

256-os határozat
a „Nagy Imre Általános Iskola felújítá-
sa” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának jóváhagyá-
sára vonatkozó 2017/217-es sz. határozat 
módosítására

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

258-as határozat
a Szabadság tér 1. szám alatti ingatlan in-
gyenes használatának jóváhagyására a Sa-
pientia Egyetem javára

259-es határozat
Csíkszereda közvagyonát képező zsögöd-
fürdői szabadtéri színpad ingyenes hasz-
nálatba adása a Zsögödi Római Katolikus 
Egyház javára

260-as határozat
a megyei önkormányzat mint „a Hargi-
ta megyei integrált hulladékgazdálkodási 
rendszer projekt” szerződő hatósága szá-
mára a város köztulajdonában lévő terület 
rendelkezésére bocsájtásáról szóló, 2017. évi 
170-es számú határozat első szakaszának 
módosítására

261-es határozat
a Hunyadi János 31. szám alatti területek 
összevonásának jóváhagyására telekköny-
vezés céljából

262-es határozat
a Petőfi utca 38. szám alatti ingatlan 2002/ 
35-ös számú bérleti szerződésének meg-
hosszabbítására

263-as határozat
a 2008/ 6-os számú határozattal elfoga-
dott és a 2013/3-as sz. határozattal kiegé-
szített közvagyonlista kiegészítésének és 
módosításának elfogadására

264-es határozat
a kisajátítási végzés kimondására azon 
ingatlanokra, amelyek a „Csíkszereda 
Megyei Jogú Város terelőútjának észak-
déli szakasza” megnevezésű közhasznú 

A városi önkormányzat  
határozataiból

beruházás megvalósíthatóságához szük-
ségesek

265-ös határozat
a 12A nemzeti útvonalon található, ide-
iglenes hulladékgyűjtőhöz tartozó terület 
haszonbérbe adásáról az Eco-Csik Kft. 
részére

266-os határozat
a súlyos fogyatékkal élő személyek gondo-
zóinak tevékenységéről szóló, 2017 I. félévi 
beszámolójának elfogadásáról

267-es határozat
a helyi közszállítási járatra szóló bérle-
tek költségének helyi költségvetésből való 
megtérítésére a hargitafürdői, erdőaljai és 
csobotfalvi V-VIII. osztályos ingázó ta-
nulók, az árva gyermekek, valamint mind-
azoknak, akik számára gyermekvédelmi 
intézkedést foganatosítottak a 2017 – 
2018-as tanévre

268-as határozat
a „Liviu Rebreanu Általános Iskola felújí-
tása” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának jóváha-
gyására vonatkozó 151/2017-es utólag mó-
dosított és kiegészített határozat módosí-
tására

269-es határozat
2017/13-as határozattal elfogadott, utólag 
módosított és kiegészített „Csíkszereda 
Integrált Városfejlesztési Stratégiájának és 
Fenntartható Mobilitás Tervének elfoga-
dásáról magyar és román változatban” mó-
dosítására

270-es határozat
a „Venczel József Szakközépiskola felújítá-
sa” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkák dokumentációjának jóváhagyására

271-es határozat
a „Kós Károly Szakközépiskola felújítá-
sa” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkák dokumentációjának jóváhagyására

272-es határozat
a „Kájoni János Szakközépiskola felújítá-
sa” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkák dokumentációjának jóváhagyá-
sára

273-as határozat
az „Octavian Goga Főgimnázium bentla-
kásának felújítása” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkák dokumentációjának 
jóváhagyására

274-es határozat
a 2015/154-es számú határozattal elfoga-
dott „Parkolók, utca és sétányok a Kalász 
negyed övezetében” megnevezésű beruhá-
zás megvalósíthatósági tanulmányának 
módosítására

275-ös határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város tömeg-
közlekedési szolgáltatás vagyonkezelési 
megbízására történő célszerűségi tanulmány 
jóváhagyására és a csíkszeredai Csíki Trans 
Kft. közvetlen megbízására a menetrend 
szerinti autóbusz tömegközlekedési köz-
szolgáltatás vagyonkezelésére a város köz-
igazgatási területén.”

276-os Határozat
a városi zöldségpiac külső és belső felületén 
kialakított asztalok versenytárgyaláson tör-
ténő bérbeadására

277-es határozat
az önkormányzati testület gyűléselnöké-
nek és helyettesének megválasztására a 
2017. október, november és december hó-
napokra

278-as határozat
2017. november 1. – 2018. március 31. kö-
zötti időszakra javasolt pénzügyi támo-
gatás folyósítására a 65 életévet betöltött 
személyek melegvíz-fogyasztásának támo-
gatására vonatkozóan

279-es határozat
2017/62-es számú, utólag módosított és 
kiegészített, Csíkszereda Megyei Jogú 
Város 2017. évi kulturális programjainak 
és költségvetésének jóváhagyásáról című 
határozat 1-es sz. mellékletének módosí-
tására

280-as határozat
a 2017. októberi kulturális programok el-
fogadásáról

281-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város alapító 
tagként való részvételére a Középcsík Kis-
térségi Fejlesztési Egyesület létrehozásá-
ban

282-es határozat
a 2017-es költségvetést elfogadó 2017/58-
as számú határozat  kiigazításának elfoga-
dására

283-as határozat
a Hargita Megyei Rendőrséggel való társu-
lási szerződés jóváhagyására

284-es határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének módosítása október 1. kez-
dettel n
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Koncertzongorát vásárolt 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A város kulturális életében hosszú évek óta 
„hiánycikként” emlegetett koncertzongora 
mára már valóság. Az új, Petrof márkájú 
hangszert október 11-én szállították Csík-
szeredába, és a Csíki Moziban helyezték el. 

A vásárlás gondolata már régóta körvo-
nalazódik, de csak ez év augusztusában öl-
tött konkrét formát a közbeszerzési eljárás 
elindítását követően. A zongora kiválasztá-
sának szempontjaihoz a Nagy István Mű-
vészeti Szakközépiskola szaktanárai nyúj-
tottak segítséget, ők voltak azok, akik jelen 
voltak a hangszer átvételénél és kipróbálása 
után megelégedéssel nyilatkoztak róla. 

A zongora 102 cm magas, 155 cm hosz-
szú, mélysége 210 cm, súlya pedig 433 kg, a 
hangszert 140 ezer lejért vásárolta a város. 

Ezt a rendkívüli fontossággal bíró előre-
lépést – november 3–24. között – egy zon-

goraavató koncertsorozattal kívánjuk meg-
ünnepelni, amely több koncertet foglal majd 
magába, neves művészek közreműködésével, 
nemcsak a komolyzene világából.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és a  
Csíki Kamarazenekar Egyesület közös szer-
vezésében zajló Őszi zongoraestek koncert-
sorozat keretében első alkalommal, novem-
ber 3-án, pénteken, 18.00 órától Bálint Zsu-
zsa erdélyi származású, Németországban élő 
zongoraművész koncertjét hallhatja a közön-
ség. Az est műsorán Johann Sebastian Bach, 
Bartók Béla és Sergej Rachmaninov művei 
szerepelnek. 

November második hétvégéjén, 11-én, 
szombaton 20.00 órától a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem hallgatói adnak 
koncertet. Karasszon Eszter csellóművész, 
Hotzi Panni zongoraművész és Kiss Judit 

Anna mezoszoprán előadásában Bartók Béla, 
Vajda János és Kodály Zoltán művei csen-
dülnek fel.

November 18-án, szombaton két kon-
certet is ajánlunk az érdeklődők figyelmé-
be. 18.00 órától újra városunk vendége lesz 
Artur Kaganovskiy orosz származású ameri-
kai hegedűművész, aki Székely Attila zongo-
raművésszel ad közös estet Johannes Brahms, 
César Franck, Claude Debussy hegedű-zon-
gora szonátáira, valamint Franz Schubert 
szonatináira alapozva. 

Ezt követően, 20.00 órától könnyedebb 
stílusra váltunk, de még mindig a zongora 
lesz a főszereplő, a szaxofon társaságában. I 
Heart Budapest show címmel Iván Szand-
ra és Jász Andris jóvoltából a fekete-fehér 
filmekből jól ismert slágerek élednek újra  
dzsesszes, soul-os, lounge-os hangszerelés-
ben, zongora-ének-fúvós felállásban.

Az Őszi zongoraestek sorozatot novem-
ber 24-én, pénteken 18.00 órától Demény 
Balázs zongorakoncertje zárja. A budapes-
ti zongoraművész estjének műsorán Joseph 
Haydn, Bartók Béla, Kurtág György és Li-
geti György művei szerepelnek. 

A jegyek elővételben megvásárolhatók a 
bilete.ro oldalon, illetve a Csíki Játékszín 
előterében hétköznapokon 16.00–19.00, 
hétvégén 16.00–20.00 óra között. A belé-
pőjegy ára: 15 lej (felnőttek), illetve 12 lej 
(diákok, nyugdíjasok). 

Ezt a rendkívüli fontossággal bíró elő-
relépést egy zongoraavató koncertsorozat-
tal ünnepeljük, amely a november 3–24. 
közötti időszakban négy koncertet foglal 
majd magába, olyan neves művészek köz-
reműködésével, mint Bálint Zsuzsa (zon-
gora – Németország), Karasszon Eszter 
(cselló – Magyarország), Hotzi Panni (zon-
gora – Magyarország), Kiss Judit Anna 
(mezzoszoprán – Magyarország), Artur 
Kaganovskiy (hegedű – USA), Székely At-
tila (zongora), Demény Balázs (zongora – 
Magyarország). n

utat nem Tisztiék választották, a Gondviselés 
jelölte ki számukra, de jól megtalálták nem-
csak az utat magát, hanem a megoldást is a kü-
lönböző stációkon felmerülő nehézségekre.”

Az alapítvány tevékenységére vonatkozóan 
az elöljáró annak fontosságát is hangsúlyozta, 
hogy Tisztiék nemcsak halat próbáltak tenni 
az árvák asztalára, hanem halászbotot is ad-
tak a kezükbe. Mind olyan tevékenységekre 
próbáltak ráhangolódni, olyan szakmákat 
adtak a Csibészek kezébe, amire mindig is 
kereslet van. Végezetül azt kívánta a régi és 
új csibészeknek, hogy bármikor válaszút elé 
érkeznek, Kallós Zoltán és Wass Albert, Vá-

Kétnapos rendezvénysorozattal ünnepel-
te fennállásának harmincadik, hivatalos 
létrejöttének huszonötödik évfordulóját a 
Csibész Alapítvány. Az október 7-i megnyi-
tóünnepségen Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester Pro Urbe-díjat adott át Gergely 
István „Tisztinek”, az alapítvány elnökének a 
negyedévszázadnyi szolgálat elismeréseként.

Az „Indulj el egy úton...” mottó a Csíki Szé-
kely Múzeumban ugyanaznap nyíló, Kallós 
Zoltán életművét összegző kiállítás mellett a 
Csibészek jubileumi ünnepségére is kiválóan 
talál – mutatott rá Csíkszereda polgármestere 
köszöntőbeszédében, majd hozzátette: „ezt az 

Pro Urbe-díj a Csibész Alapítványnak laszút két nagy szülöttje szellemében tudja-
nak majd elindulni az úton.

Miután a polgármester elismerő oklevelet 
adott át a város nevében Schwester Dolore 
Fischbachernek, Johann Joseph Langnak, 
Heidi Langnak, Hans-Peter Zürchernek, 
Doris Zürchernek és Bernhard Schmidtnek a 
Csibész Alapítvány önzetlen erkölcsi és anya-
gi támogatásáért, illetve Kolumbán Imrének a 
Csibész Alapítvány élén végzett önzetlen, fá-
radhatatlan munkája elismeréseképpen, szü-
letésének kerek évfordulóján, Pro Urbe-kitün-
tetést adományozott a Csibész Alapítványnak 
az árva és félárva gyermekek és fiatalok fel-
karolásában, gondozásában, útraindításában 
végzett negyed évszázadnyi önzetlen szolgá-
latáért. n
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Tovább pörögnek a filmkockák  
a Csíki Moziban 
A szeptember 21. és október 1. között lezaj-
lott Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép 
Fesztivált követően nem állt meg az élet a 
Csíki Moziban, amely továbbra is utófesztivál 
jogcímen működik, átlagban heti nyolc vetí-
téssel. A fesztivál nyitónapja óta túl vagyunk 
a tízezer nézőn és a százhatvanezer lejes be-
vételen. Eddig összesen 35 filmet vetítettek, 
legnépszerűbbnek a Kincsem című magyar 
romantikus kalandfilm bizonyult, amelyet 

eddig hússzor vetítettek, szinte mindig 
telt házzal. Nagy érdeklődésnek örvendett 
továbbá Serge Ioan Celebidachi első nagyjá-
tékfilmje, az Octav is, melynek csíkszeredai  
bemutatóját a rendező mellett a címszerepet 
játszó Marcel Iureş jelenlétében tartották.

Novemberben még öt alkalommal műsor-
ra tűzzük a Kincsem című filmet (november 
4-én 18.00 órától, illetve november 8-án és 
9-én 18.00 és 20.30 órától). November 5-én 

17.30-tól a Brazilok, míg 20.00 órától az 
Octav című filmet vetítjük. November máso-
dik hétvégéjén az idén áprilisban bemutatott 
1945 című magyar dráma kerül a filmvászon-
ra Rudolf Péter főszereplésével. A Török Fe-
renc-filmet november 12-én vasárnap 17.00 és 
19.00 órától tekinthetik meg a mozikedvelők. 

A következő hónapok kínálatában szere-
pelni fog Fábri Zoltán Isten hozta, őrnagy úr 
című filmje, a Bacalaureat című film, magyar 
felirattal, de vászonra kerül A kút, a Testről 
és lélekről, A martfűi rém és Az állampolgár 
is. A novemberi bemutatója után Csíksze-
redában is vetíteni fogjuk A Viszkis című 
2017-es magyar akciófilmet. n

Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a város és környék polgárai számá-
ra fontos, keresett a heti rendszerességgel 
megtartott ingyenes jogi tanácsadás. Túl 
azon, hogy a polgárok anyanyelvükön kap-
hatnak szakszerű tájékoztatást, eligazítást 

Ingyenes jogi tanácsadás

a különböző jogi természetű kérdéseikre, a 
törvényszéki határozatok pontos értelmezé-
sére, még minden esetben a zsebükben ma-
radhat az a csekély 100 lej is, amelyet a hiva-
talos tanácsadás keretében, honoráriumként 
máshol ki kellene fizessenek. Az RMDSZ 

Csíkszereda Városi Szervezete értesíti a vá-
ros Csík, Gyimesek és a Kászonok polgárait, 
hogy minden csütörtökön 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

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat novemberi témái
Vetési Tamás: Isten nekünk háttal – könyvbemutató
2017. november 10., péntek 18. 00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Kaiser László költő, író, a Magyar Írószövet-
ség tagja, a húsz éve működő Hungarovox 
Kiadó vezetője előadásában három témát 
érint. Beszél a katolicizmus szerepéről és 
fontosságáról a XX. század kulturális, iro-
dalmi életében, különös tekintettel a két 
háború közti neokatolicizmus három alak-

Kaiser László: Irodalom és katolicizmus
2017. november 17., péntek 18. 00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

jára: Pilinszky Jánosra, Rónay Györgyre és 
Thurzó Gáborra, illetve a 60-as, 70-es, 80-
as évek katolicizmusára a magyar irodalom-
ban. Beszél továbbá az általa működtetett, 
több mint 600 könyvet megjelentető kiadó 
katolicizmushoz köthető szerzőiről, többek 
között Magyar Ferencről, az Új ember egy-

kori felelős szerkesztőjéről, Hegyi Béláról, a 
Vigília volt főszerkesztőjéről és Rónay Lász-
lóról, a neves irodalomtörténészről. Végül 
Kaiser László saját költészetének, munkás-
ságának vallásos részéről beszél, valamint 
néhány vers felolvasásával szemlélteti az el-
hangzottakat.

A településnevek a lakott helyeket megneve-
ző, tágabb körben ismert és használt, viszony-
lag régi keletű helynevek közé tartoznak. A 
standardizált nyelvekben két változatuk is is-
mert, amelyek egyike a természetes névadás-
sal keletkezett népi név (Szereda), a másika 

Csomortáni Magdolna: Csík természetes névadással keletkezett magyar településnevei
2017. november 24., péntek 18. óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

pedig a mesterséges névadással keletkezett 
hivatalos név (Csíkszereda, r. Miercurea-Ciuc). 
Gazdag információtartalmuknak köszön-
hetően több tudományág, így többek között 
a névtudomány, a történettudomány, a föld-
rajztudomány is foglalkozik velük. Az utób-

bi évtizedekbeli névtani vizsgálataik főként 
nyelvi sajátosságaik részletező, rendszerszerű 
feltárására törekednek. Ezeknek köszönhető-
en a magyar nyelvterület több vidéke helység-
névi monográfiája is elkészült, feltárult a ma-
gyar helységnévadás megannyi sajátossága. n

Mert felháborít a magyarok tudatlansága. Bár-
hol is éljenek a világban, szégyellik ezt a háborút. 
Szeretnék elfelejteni, kitörölni emlékezetükből. 
A Trianonban létrehozott szörnyszülött belül-
ről rágja lelkünket. A külföldre szakadt véreink 
másodlagos állampolgárok, mert mi tehetünk 
a háborúról, mindezt megérdemeljük, születé-

sünktől ezt sulykolják belénk külföldön és itthon 
is. Felháborító az újabb generációk közönye. 
Nem ismerik Krasznik, Kamarov nevét, pedig 
nagyapáik, dédapáik ott véreztek és haltak meg. 
Vagy miért nem szökik minden magyar szemébe 
könny Limanowa hallatán? Azok ott az ezerszer 
elátkozott szürke galíciai dombok, de számunk-

ra szentté avatta a soproni huszárok vére. Magyar 
szemmel dúsabb itt a fű, zöldebb nekünk a fák 
lombja, hiszen magyar vér öntözte őket. De ott 
vannak még a Doberdó sziklái, Albánia mocsa-
rai, és sorolhatnám a csatatereket. Hősökkel el 
vagyunk látva és mégsem becsüljük őket, győztes 
csaták akadnak bőven, mégis felejteni akarjuk. 
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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
November 9.

Ábrahám Előd Gazdasági szakbizottság; Szociális, sport szakbizottság

Bardócz László Gazdasági szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság November 16.

Fodor Levente Oktatási szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság November 23.

Orbán Zsolt Oktatási szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság November 30.

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 8.00–15.30 óra között.

Igényelhető a fűtéstámogatás  
a 2017–2018-as idényre
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Szo-
ciális irodája már fogadja a 2017. november 
1. és 2018. március 31. közötti idényre a fű-
téstámogatási kérelmeket. Azon családoknak 
és egyedülálló személyeknek, akik lakásfű-
tésre távhőt, földgázt, tűzifát, szenet vagy 
fűtőolajat, illetve villamos energiát használ-
nak, az alábbiakban ismertetett feltételeknek 
kell eleget tenniük a támogatás igényléséhez:

A lakásfűtésre távhőt használó fogyasz-
tók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az 
egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem 
haladja meg a 786 lejt a családok, illet-
ve az 1082 lejt az egyedül élő személyek 
esetében. A lakásfűtésre földgázt, villa-
mos energiát, illetve tűzifát, szenet vagy 

fűtőolajat használó fogyasztók abban az 
esetben igényelhetnek támogatást, ameny-
nyiben az egy főre eső havi nettó átlagjö-
vedelem nem haladja meg a 615 lejt sem 
a családok, sem az egyedül élő személyek 
esetében.

A tömbházlakók a támogatáshoz szük-
séges formanyomtatványt a lakástulajdo-
nosi társulásoknál vehetik át. A kitöltött 
kéréseket a mellékelt igazoló okiratokkal 
együtt pedig ugyanott lehet beadni. Ma-
gánlakások esetében a formanyomtatvá-
nyok a polgármesteri hivatal 28-as számú 
irodájában, valamint a taplocai, csobotfalvi, 
csíksomlyói, csíkzsögödi és erdőaljai élel-
miszerüzleteknél vannak elhelyezve.

Mindkét esetben a kitöltött formanyom-
tatványokat a mellékelt igazoló okiratok-
kal együtt a polgármesteri hivatal 28-as 
számú irodájába kell eljuttatni 2017. októ-
ber 15-ig.

A vonatkozó törvénykezésben eszközölt 
módosítások következtében a jelenleg csa-
ládi pótlékban vagy szociális támogatásban 
részesülőknek egy egyszerűsített típuské-
rést kell kitölteniük, melyet a Szociális iro-
dából vehetnek át. Ez esetben a fűtéstámo-
gatás odaítélésének elbírálása a már leadott 
igazoló okiratok alapján történik.

További információk a 0266 315 120 / 
115-ös telefonszámon vagy a Városháza 
28-as számú irodájában igényelhetők.

A fűtéstámogatás igényléséhez szüksé-
ges dokumentumok letölthetők a www.
szereda.ro oldalon. n

Melegvíz-támogatás a 65. életévüket 
betöltött csíkszeredaiaknak
Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete a 2017. szeptember 29-i soros 
havi ülésén fogadta el a 65. év feletti szemé-
lyek számára a háztartási melegvíz-szol-
gáltatás költségéhez való önkormányzati 
hozzájárulásról szóló határozatot. A havi 
legtöbb 40 lej értékű támogatás igénylésé-
hez szükséges típuskéréseket a lakástulaj-
donosi társulások vezetői átvehetik 2017. 
október 9-től a polgármesteri hivatal 44-es 
számú, ügyfélszolgálati irodájában.

A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömb-
házak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez 
való önkormányzati hozzájárulást a 2017. 

november 1. és 2018. március 31. közötti 
időszakra igényelhetik mindazon csíkszere-
dai személyek, akik:
• tulajdonosi vagy társtulajdonosi státus-

sal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre 
a támogatást igénylik és nincsen tulajdo-
naikban – sem a velük egy háztartásban 
élők tulajdonában – más ingatlan (lakás) 
Románia területén;

• a lakás hőellátása – háztartási meleg víz 
és fűtés – a központi távhőszolgáltatási 
rendszeren keresztül történik, egészé-
ben és kizárólagosan;

• napirenden vannak a víz, csatornázás, 

köztisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó 
közös költség, illetve a helyi költségvetés 
irányába az adók és illetékek befizetésé-
vel, a késedelmi és a büntetőkamatokat is 
beleértve.
A támogatást igénylőknek a kitöltött 

kéréseket a személyi igazolvány, valamint 
a lakástulajdonosi minőségüket igazoló 
okiratokkal együtt október 30-ig kell a 
Közüzemek Rt.-hez eljuttatniuk személye-
sen vagy a lakástulajdonosi társulásokon 
keresztül.

Mindazoknak, akik már betöltötték a 65. 
életévüket, csak egyszer kell kérést letenni-
ük. Azok a személyek pedig, akik időköz-
ben válnak jogosulttá, a 2018. március 31-ig 
tartó időszak hátralevő hónapjaira igényel-
hetik a támogatást. Későbbi igényléseket a 
megelőző hónap 24-ig kell benyújtani. n
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Első benyomásunk az lehet, hogy minek 
nyitvatartási program egy közérdekű sport-
létesítményhez, annál inkább, hogy ebben 
az esetben a sportlétesítménynek az udva-
ráról van szó. 

Az, hogy az Erőss Zsolt Arénában prog-
ram szerint lehet bejutni, hogy az ott spor-
tolásért előzetesen egyeztetni kell a vezető-
séggel, teljesen normális dolog. Az azonban 
szokatlan egyelőre, hogy az aréna udvar-
részére is program alapján jogos a bejutás, 
illetve az, hogy éjszakánként és a hétvége 
nagy részében a kaput zárják. 

Szokatlan volt, és egyelőre az is lesz, an-
nak ellenére, hogy mindenképpen szükséges 
foganatosításnak tartja a Városi Sport Klub 
igazgatója, a csarnok működtetője, hiszen 
már nem lehetett az udvar biztonságát sza-
vatolni, és a legnagyobb gondot nem a terü-
leten átsétálók képezték, hanem azok, akik 
különböző ad-hoc sportvetélkedőket tartot-
tak ott. 

Ennek megelőzésére, de mindenképpen a 
jelenség visszaszorítására hozták a döntést, 
hogy a sportcsarnok udvara hétköznapokon 
reggel hat és este fél tizenegy között tovább-
ra is a mindenkié, utána azonban zárják a 
kaput, illetve hétvégén szintén nagyrészt 
zárva van az udvar. 

A hétvégén az atlétikapályát haszná-
lók miatt az udvar azért reggel hét és 
déli tíz között nyitva van. A VSK vagy 
a megyeszékhely sportrendezvényeire, 
azokra, amelyek az Erőss Zsolt Aréná-
ban kerülnek megrendezésre, természe-
tesen nem a fent említett nyitva tartás, 
hanem a rendezvény saját nyitva tartása 
érvényes. n – Hadd lám, az idei megemlékezésen melyikünk számol össze több szekust a tömegben!

A hónap üzenete: 
Legyen időnk megállni és emlékezni 
Nemrég emlékeztünk meg az 1956-os ma-
gyar forradalom és szabadságharc hőseiről és 
a még ma is közöttünk élő meghurcoltakról. 
Mintegy e megemlékező periódus folytatása-
ként, halottak napján benépesednek a teme-
tők. Ilyenkor előtérbe kerül az egyéni-családi 
gyász, a kollektív emlékezés helyett a bensősé-
ges elmélyülés az emlékekben. Akármennyire 
is lélekpróbáló a visszaemlékezés, közösségi, 
családi és egyéni szinten is szükségünk van rá, 
mert ez egy egészséges lelki szükséglet. Újra 
átélünk egy periódust, kapcsolatot, egész ér-
zelmi folyamatokat, valamit, ami már nincsen. 
Egy élményt kötünk össze jelenlegi életünk-

kel, és ez egy pillanatra lelassít, az emlékezés 
nyugodtabb, tiszteletadóbb tempóját ajánlja a 
mindennapi rohanás helyett, amely oly kevés 
figyelmet szentel mindennek és mindenkinek, 
eltávozottaknak és élőknek egyaránt. Sok-
szor, sajnos csak akkor ébredünk rá a pillanat-
nyi megállás és mérlegelés fontosságára, ami-
kor már késő. Sokszor későn vesszük észre, 
mi is valójában a fontos az életben, és melyek a 
maradandó emberi értékek. Engedélyezzünk 
magunknak az emlékekben gazdag felidézé-
seket, a visszatekintéseket, az elmélyülést. 
Adjunk magunknak időt a megálláshoz, hogy 
legyen időnk az újrainduláshoz! n

Esti és hétvégi 
zárprogram  
az Erőss Zsolt 
Aréna udvarán

Közriadóztatási gyakorlat  
minden hónap első szerdáján
A Sürgősségi Esetek Felügyelősége főfelü-
gyelőjének a 21856 / 2017-es számú rende-
lete értelmében minden hónap első szerdai 
napján készenléti gyakorlatozást tartanak 

a közriadóztatási hangjelzések (szirénák) 
megszólaltatásával.

A jelzett rendeletnek megfelelően, a Sür-
gősségi Esetek Felügyelősége minden hónap 

első szerdai napján készenléti gyakorlato-
zást rendel el a közriadóztatási hangjelzések 
(szirénák) megszólaltatásával. A megyeszék-
helyen felszerelt szirénák működtetésére 
10.00 – 11.00 óra között fog sor kerülni. 

Kérjük a lakókat, hogy a szirénák mű-
ködtetése közben őrizzék meg nyugalmu-
kat, ez egy készenléti gyakorlat. n


