
író-olvasó találkozók, kihelyezett irodalom-
óra-szerű találkozók és napi koncertek tart-
ják éberen. Ha a szülők célcsoportot képez-
nek, bűn lenne elfelejtkezni a kicsikről, vagy 
kicsit nagyobbakról, nem utolsósorban azon 
megfontolás nyomán, hogy ők képezik a kö-
vetkező olvasó-generációkat. A szervezők 
nem is feledkeztek meg róluk, naponta lesz-
nek gyermekfoglalkozások vagy az érdeklő-
désükre számító koncertek, a gyermeksarok 
pedig kimondott gyermekvilág lesz. 

A Könyvvásár pontos programjáért, kérjük, 
keressék a városban az esemény előtt megje-
lenő programplakátokat vagy az Önkormány-
zat honlapján (www.szereda.ro) megjelenő és 
frissülő információkat.

Ráhangoló vetítések  
a Csíki Moziban

Május 8., kedd
•	 11:00 / Egy kupac kufli ‒ Dániel András me-

séje alapján készült családi animációs film*
•	 19:00 / A kőmajmok háza ‒ Tasnádi István 

ifjúsági regénye alapján készült magyar film*

Május 9., szerda
•	 17:00 / Egy kupac kufli ‒ Dániel András 

meséje alapján készült családi animációs 
film*

• 19:00 / A fehér király ‒ Dragomán György 
regénye alapján készült, magyarul beszélő, 
angol–német–svéd–magyar dráma*

A Csíkszeredai Könyvvásár 
programja

Május 10., csütörtök
•	A délelőttök folyamán – Rendhagyó iroda-

lomórák a város általános és középiskolái-
ban a könyvvásár neves meghívottaival

•	13:00 / Megnyitó és a Sebő-együttes kon-
certje gyerekeknek, könyvpremierrel: szín-
padon az Árdeli szép tánc (Gutenberg Ki-
adó) megzenésített versei, Kovács András 
Ferenc költő közreműködésével

•	 15:00 / A füttyös legény – Csángó nép-
mesék. Könyvbemutató gyermekeknek, 
Gutenberg Kiadó 

•	 16:00 / Zsidó Ferenc: Huszonnégy – Blokk
regény. Könyvbemutató, Gutenberg Kiadó 

•	 17:00 / Kovács András Ferenc: Lözsurnál 
dö Lüniver. Könyvbemutató, Bookart Kiadó 
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Ment-e a könyvek által a világ elébb?  
Ment, és mutatjuk hogyan

Csíkszereda Megyei Jogú Város, mint fő-
szervező és a könyves eseményt támogató 
nyomdai-kiadói társszervezők szíves meghí-
vást intéznek Önökhöz, a harmadik, de ne-
vében és tartalmában megújuló és kibővülő 
megyeszékhelyi könyvvásárra. Minden jel 
szerint ideje megszokni, hogy Csíkszereda 
is felkerült az országos könyves események 
jegyzékébe, naptárába. Még egy kicsi, és 
nem csak a szervezők kell majd ajánlják a 
Könyvvásárt, hanem a kiadók és forgalma-
zók, a szakma legjava fog számítani a meg-
rendezésére, rákérdezni a nyitás napjára és 
arra, hogy kik azok a híres-nevesek, akik 
eljönnek és megtisztelik az eseményt. 

Május 10–13. között a könyveké, a köny-
veseké és a könyvekben gondolkodó ér-
deklődőké lesz az Erőss Zsolt Arénaként 
ismert sportlétesítmény, emellett pedig 
szándékosan kiemelt szerepet kaptak a me-
gyeszékhely tanintézményei, jó gondolat: 
plusz esély az irodalomnak eljutni, többlet a 
diákoknak találkozni az irodalommal. 

Az eddigi könyvvásárok sem szűköl-
ködtek a vonzó kulturális és kulturáló 
ajánlatokban, de a mostaninak természe-
tes igénye, hogy meghaladja az eddigiek 
színvonalát. Az csak természetes, hogy egy 
könyvvásáron megtalálható majd mindaz, 
mi friss és érdekes a könyvpiacon, a vásár-
lók érdeklődését azonban könyvbemutatók, 

•	 17:00 / Meddig ér a rigófütty? – a Gu-
tenberg Könyvesbolt interaktív gyer-
mekfoglalkozása 

•	 17:30 / Kozma Mária: Könyvbolondok 
– Könyvek kótyavetyén. Könyvbemutató, 
Pallas Akadémia Könyvkiadó 

•	 18:00 / Vida Gábor: Egy fél életmű. Vida 
Gáborral Molnár Vilmos író beszélget

•	 19:00 / Ardai Ildikó: Székely festékesek a 
gyakorlatban 1973–2016. Könyvbemutató

•	 20:00 / Megnyitó és a Sebő-együttes 
koncertje. Az Árdeli szép tánc című könyv 
kapcsán közreműködik Kovács András 
Ferenc költő*

Május 11., péntek
•	 10:00 / Tengerkék – illusztrációs kiállítás 

Kürti Andrea Gutenberg Kiadónál meg-
jelent rajzaiból

•	 10:30 / Hogyan készül az illusztráció? 
– kérdezz-felelek gyermekeknek Kürti 
Andreával 

•	 12:00 / Albert Homonnai Emőke: Lencsi 
könyve. Könyvbemutató, Gutenberg Kiadó

•	 13:00 / Légy képben – interaktív foglal-
kozás iskolás csoportoknak Tasnádi Ist-
vánnal 

•	 14:30 / Dr. Nagy András: Lót visszanéz. 
Könyvbemutató 

•	 15:00 / Ambrus Tünde: Székely falutízes 
a Márton Ároni lét mérlegén. Könyvbe-
mutató, Pallas-Akadémia Könyvkiadó 

•	 16:00 / Közönségtalálkozó – Csáky Zol-
tán, Dávid Gyula, Gróh Gáspár szer zőkkel 

•	 16:30 / Sikó-Barabási Eszter: Meseott
hon és Gál Andrea: Hátamon a zsákom. 
Könyvbemutató a szerzők és Karda Zenkő 
illusztrátor jelenlétében, Koinónia Kiadó 

•	 17:30 / Irodalom a periférián – pódium-
beszélgetés. Hajdú Farkas-Zoltán Ki ez 
az Ipse? című kötete kapcsán 

•	 18:00 / Egyed Emese: Paian. Könyvbemu-
tató, Lector Kiadó 

•	 18:30 / Pódiumbeszélgetés Tasnádi Ist-
vánnal

•	 19:00 / Borkóstoló a Vinkli szaküzlet köz-
reműködésével*

•	 20:00 / Sárik Péter Trió feat. Lujza Zan 
koncert*

Május 12., szombat
• 10:00 / Csodavonat – Kössünk könyvet! 

Könyvkötő gyermekfoglalkozás 
•	 11:00 / Édes víz, sós víz – interaktív pa-

pírszínházi előadás 4-10 éves gyermekek-
nek, Csimota kiadó

•	 11:00 / Kántor Lajos, Láng Gusztáv Száz 
év kaland című kötetét bemutatja Dávid 
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közérdekű

illusztrátorral Hubbes László és Koros-
Fekete Sándor szerkesztő beszélget, 
Lector Kiadó

•	 16:00 / Szőcs Margit: Az összecsukható 
nagymama. Könyvbemutató, Gutenberg 
Kiadó

•	 16:00 / Beszélgetés Dragomán György, 
Részegh Botond Éjbeomlás című kötete 
kapcsán, és a kötet munkáinak kiállítása; 
beszélgetőtárs Szabó T. Anna, Bookart 
Kiadó (Új Kriterion Galéria)

•	 16:30 / Lucian Boia: Az 1918as nagy 
egyesülés. Könyvbemutató. Rostás-Péter 
Istvánnal, a kötet fordítójával Szilágyi 
Szabolcs, a Koinónia Kiadó igazgatója 
beszélget

•	 17:00 / Szabó Róbert Csaba: Vajon Na
gyi és az aranyásók. Könyvbemutató

•	 17:30 / Noszlopi Botond: Őrkény besír
na. Könyvbemutató

Gyula; Gömöri György Erdélyi arcok című 
kötetét bemutatja Hajdú Farkas-Zoltán, 
Bookart Kiadó 

•	 12:00 / Evilági: Dalóka családi koncert – 
Varró Dániel mondókáinak megéneklése

•	 13:00 / Közönségtalálkozó gyerekeknek 
Dániel Andrással, a kuflik, a liftes fiú és 
sok más mesehős megálmodójával

•	 13:30 / Balázs Lajos: Nyergestető – A 
Lelkiismeret ágkereszteskopjafás temetője. 
Könyvbemutató

•	 14:00 / Keltsük életre a kuflikat! – in-
teraktív foglalkozás 

•	 14:30 / A Székelyföld folyóirat májusi lap-
számának bemutatója

•	 15:00 / László Noémi: Bodzabél. Könyv-
bemutató, Gutenberg Kiadó

•	 15:30 / Paul Celan: Voltak éjszakák. 
Könyv bemutató, Lector Kiadó. Jánk Ká-
roly költővel, fordítóval és Bartha Beatrix 

•	 18:00 / Ketten és külön – Szabó T. Anna 
és Dragomán György előadóestje

•	 18:30 / Borkóstoló a Vinkli szaküzlet köz-
reműködésével*

•	 20:00 / ROLE koncert*

Május 13., vasárnap
•	 10:30 / Kerekítő – foglalkozás, mondó-

kázás 0-4 éveseknek 
•	 11:00 / Mesés hangszerbemutató Szabó 

Enikő színművésszel és Ádám Rebeka ze-
nepedagógussal

•	 12:00 / Caroline Sharewood: Barátságban ön
magammal – kifestő munkafüzet bemutatója 

•	 12:30 / Nagy Bendegúz: Bendegúz, a ke
rekesszékes világjáró. Könyvbemutató 

A *-gal jelölt programok belépő megvál-
tásával látogathatóak, jegyek a helyszínen 
vagy elővételben a www.bilete.ro oldalon.

Áron utcáig), a Taploca utcában, a Már-
ton Áron utcában (a Román Fejlesztési 
Banktól – BRD – a Szék útjáig), a Szék 
útján, a Kájoni János utcában (a 2-es és 
22-es házszámok között), a Pálfalva felé 
vezető úton (a Nagymező utcáig), vala-
mint a Nagymező utcában. 

• 2018. május 19-án, szombaton 6.00 
óra és május 20-án, vasárnap 16.00 óráig 
a Nagymező utcába csak a Rendőrség, a 
Csendőrség, az Oltul Sürgősségi Felü-
gyelőség, a Hargita Megyei Mentőszol-
gálat, a Vöröskereszt, a Hargita Megyei 
Salvamont Hegyimentő Közszolgálat, a 
Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesü-
lete, valamint az Eco-Csík Kft., az Euro 
Ecologic Kft. és a polgármesteri hivatal 
engedélyével rendelkező intézmények, 
kereskedelmi és vendéglátó egységek jár-
művei hajthatnak be. 

•	 A Szék útja május 20-án, vasárnap 
16.00 óráig lesz lezárva. 

A behajtási engedélyek a polgármes-
teri hivatal 132-es irodájában igényelhe-
tők, és tartalmazni fogják az autók rend-
számát. Az engedéllyel rendelkező autók 
is csak a Jakab Antal Tanulmányi Ház, 
a Caritas, valamint a Fodor-ház udvaráig 
hajthatnak be a lezárt övezetbe, a Nagy-
mező utcán keresztül. Nem kell behajtási 
engedélyt igényeljenek azon személyek, 
akik a lezárt övezet utcáiban állandó lak-
hellyel rendelkeznek!

Bővebb információ a behajtási engedé-
lyekkel kapcsolatosan a 0266–315 120 / 
101-es telefonszámon igényelhető. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan polgármes-
teri rendelet szabályozza a pünkösdi búcsú 
idejére érvényes, elsősorban a közlekedésre 
és a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó 
intézkedéseket.

1. A gépjárműforgalom 
szabályozásáról
• 2018. május 18-án, pénteken 6.00–

20.00 óra között tilos a megállás és a vá-
rakozás (parkolás) a Szék útján, a Kájoni 
János és a Nagymező utcákban.

• 2018. május 18-án, pénteken 20.00 óra 
és május 19-én, szombaton 6.00 óra kö-
zött részleges útlezárásra kell számítani a 
Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező 
utcákban. 

Ezekbe az utcákba csak a polgármesteri 
hivatal által kibocsátott kereskedelmi en-
gedéllyel rendelkező kereskedők, illetve; az 
Apor Péter, Csobotfalva, Ferencesek, Kájoni 
János, Malom, Lovarda, Nyírfa, Bánya, Som-
lyó pataka, Köves, Barátság, Somlyó, Szent-
király, Sarkadi Elek, Szék, Szék II., Hunyadi 
János, Székely Mózes, Fodorkert, Fésülő, 
Kas, Tas, Huba, Töhötöm, Előd, Kond, 
Ond, Álmos vezér, Agyagfava, Barancs, Ba-
rátok Kertje, Nagymező, Kissomlyó, Pün-
kösd, Széked, Tarló, Kalász utcákban állan-
dó lakhellyel rendelkező lakosok, valamint a 
behajtási engedéllyel rendelkező személyek 
hajthatnak be.

• 2018. május 19-én, szombaton 6.00 és 
24.00 óra között behajtási tilalom lép 
érvénybe és tilos a közlekedés a Nagyrét 
utcában (a Lukoil benzinkúttól a Márton 

Csíksomlyói pünkösdi búcsú – 2018
Hasznos tudnivalók

2. A kereskedelmi tevékenységről
• 2018. május 18-án, pénteken 8.00 óra 

és május 20-án, vasárnap 24.00 óra kö-
zött TILOS bármilyen kereskedelmi te-
vékenység a közterületen (járdán, úton).
A Szék útján és a Kájoni János utcában 

csak magánterületeken folytatható keres-
kedelmi tevékenység, a tulajdonos bele-
egyezésével, azaz az általa kitöltött befoga-
dói nyilatkozat felmutatásával. 

A kereskedők csak az alábbi kategóriák-
ba tartozó termékeket árusíthatják:

– kézműves termékek
– háztartási eszközök
– könyvek
– játékok
– kegytárgyak
– élelmiszerek
– cipő és ruhanemű

FONTOS! Minden árusnak, kereske-
delmi tevékenységet folytató jogi és fizikai, 
engedéllyel rendelkező személynek kötele-
ző kereskedelmi engedélyt kiváltani, és 100 
lej értékű kereskedelmi illetéket befizetni. 

Az engedély kiváltásához az alábbi do-
kumentumok szükségesek: 
•	 a vállalkozás bejegyzési dokumentuma
•	 személyi igazolvány (és lakcímkártya)
•	 a csíkszeredai Közegészségügyi Igazga-

tóság és az Állategészségügyi és Élelmi-
szerbiztonsági Igazgatóság által kibo-
csátott ideiglenes engedély (élelmiszerek 
forgalmazása esetén).

•	 befogadói nyilatkozat. 

A kereskedelmi engedélyeket a Csík-
szeredai Polgármesteri Hivatal 7-es szá-
mú, kereskedelmi irodájában lehet ki-
váltani, ugyanitt igényelhető a befogadó 
nyilatkozat is.

Bővebb információkat a 0266–315 120 / 
117-es telefonszámon igényelhetnek. n
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Városháza

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. március 2-án és 
március 9-én  rendkívüli ülést, március 
29-én pedig soros ülést tartott. 

79-es határozat
a „József Attila Iskola felújítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munká-
latai dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett 219/2017-es, utólag módo-
sított és kiegészített határozat módosítá-
sára 

80-as határozat
a „József Attila Iskola felújítása” megneve-
zésű pályázat jóváhagyására előterjesztett 
6/2018-as határozat módosítására

81-es határozat 
a „Tulipán óvoda felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai doku-
mentációjának jóváhagyására előterjesztett 
99/2017-es, utólag módosított és kiegészí-
tett határozat módosítására 

82-es határozat
a „Tulipán óvoda felújítása” megnevezé-
sű pályázat jóváhagyására előterjesztett 
373/2018-as határozat módosítására

83-as határozat
a „Liviu Rebreanu iskola felújítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációjának jóváhagyására előter-
jesztett 151/2017-es, utólag módosított és 
kiegészített határozat módosítására 

84-es határozat
a „Liviu Rebreanu iskola felújítása” megne-
vezésű pályázat jóváhagyására előterjesz-
tett 371/2017-es határozat módosítására

85-ös határozat 
„Csíkszereda Megyei Jogú Város terelőút-
jának déli-északi szakasza” projektjére vo-
natkozó 189/2017-es határozat 2-es és 3-as 
számú mellékletének módosításáról

86-os határozat
A Csíkszeredai Sportklub de minimis tá-
mogatásáról a 2018-2020 időszakban

87-es határozat 
a 32/2018-as határozat visszavonásáról, 
amely a Petőfi Sándor utca 38. szám alat-
ti épületet átadja Hargita Megye Tanácsa 
ügykezelésébe

88-as határozat
egy zsögödfürdői épület átadásáról Hargi-
ta Megye Tanácsa ügykezelésébe

A városi önkormányzat  
határozataiból

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

90-es határozat
a 358/2017-es számú határozattal elfoga-
dott közvagyon lista bővítésének és módo-
sításának elfogadására

91-es határozat
egy Hunyadi János utcában levő terület 
megosztásának jóváhagyására, telekköny-
vezés céljából

92-es határozat
a város közvagyonában levő, Zsögödfürdőn 
található ingatlan Hargita Megyei Tanácsa 
ügykezelésébe való átadása jóváhagyásáról 
szóló, 88/2018-as határozat módosítására

93-as határozat
a Hunyadi János szám nélküli, 1884 m2 te-
rület versenytárgyaláson való haszonbérbe 
adásáról 

94-es határozat
a 2017-es évre szóló zárszámadás jóváha-
gyására

95-ös határozat
a leírásra javasolt javaknak a város köztu-
lajdonából a város magántulajdonába való 
áthelyezésének jóváhagyására

96-os határozat
a „Cimbora óvoda felújítása” megnevezé-
sű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációjának jóváhagyására előter-
jesztett 128/2017-es, utólag módosított és 
kiegészített határozat módosítására 

97-es határozat
a „Cimbora óvoda felújítása” megnevezé-
sű pályázat jóváhagyására előterjesztett 
369/2017-es határozat módosítására

98-as határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegy-
zékének módosítására április 1-jei kezdettel

99-es határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzéké-
nek módosítására április 1-jei kezdettel

100-as határozat
a 2018-as évi tagsági díj nagyságának meg-
állapításáról a Romániai Energia Városok 
Egyesület részére

101-as határozat
a 24/2018-as számú, „Csíkszereda Megyei 

Jogú Város 2018. évi kulturális program-
jainak és költségvetésének jóváhagyásáról” 
című határozat 1-es számú mellékletének 
módosítására 

102-es határozat
a 2018. áprilisi kulturális programok elfo-
gadásáról

103-as határozat
a gasztronómiai fesztivál szervezésére a 
Hargita Közösségi Fejlesztési Társulással 
együttműködésben a Csíkszeredai Város-
napok 2018 keretében

104-es határozat
a 126/2017-es számú szponzorszerződés 
tudomásulvételére és elfogadására, egyes 
egészségügyi készülékek az Amigo Kft.- 
től való átruházása végett

105-ös határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város területén 
történő csomagolóanyagok, elektromos és 
elektronikai, szárazelem és akkumulátor 
hulladékok szelektíven megvalósuló begyűj-
tésének és újrahasznosításának elősegítésére

106-os határozat
a Decemberi forradalom és a Suta utcában 
található területek versenytárgyaláson való 
haszonbérbe adásáról 

107-es határozat
a teljesen vagy részlegesen helyi költségve-
tésből támogatotott, a 2018-as évi beruhá-
zási lista módosítására  

108-as határozat
a helyi Önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének megválasztására  2018. ápri-
lis, május, június hónapokra

109-es határozat
a „A Nagy Imre iskola felújítása” megneve-
zésű pályázat jóváhagyására előterjesztett 
határozat módosítására

110-es határozat
a „A Nagy Imre iskola felújítása” megneve-
zésű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációjának jóváhagyására előter-
jesztett 217/2017-es, utólag módosított és 
kiegészített határozat módosítására 

111-es határozat
az „Erőss Zsolt Aréna főjavítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációjának jóváhagyására 

112-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város fenn-
tartásában működő kulturális intézmény, 
a Csíki Játékszín vezetői tisztségére ki-
írt versenyvizsga szabályzatát elfogadó 
11/2018-as határozat módosításáról.  n
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MárCiUs 5.

a pünkösdi búcsúra érkezőket  
is érinthetik a peron-megemelési 
munkálatok a csíkszeredai 
vasútállomáson
Nincs akadálya a csíkszeredai vasútállomás 
peronjai megemelésének, már csak a meg-
felelő időjárást kell megvárni ahhoz, hogy 
a megbízott cég elkezdje a munkát, ha ez 
megtörténik, könnyebb lesz le- és felszállni a 
vonatokra. Néhány hónapig tehát munkate-
rületté válik az állomás, és a vasúti vágányok 
környéke, így nehézkesebbé válik majd az 
utasok közlekedése. Mindez a csíksomlyói 
pünkösdi búcsúra érkezőket is érintheti.

MárCiUs 6.

Versenyvizsgát szerveznek  
a megyei kórház vezetői 
tisztségének betöltésére
Meghatározott időszakra új menedzsert 
neveztek ki a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórház élére, miután Demeter Ferenc 
mandátuma március 5-én lejárt. A megkez-
dett fejlesztések folytatása, a tevékenység 
bővítése, illetve az intézmény magasabb, 
kettes besorolásának elérése a cél. A távozó 
Demeter Ferenc helyett dr. Konrád Judit 
orvosigazgatót bízták meg a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház menedzseri fel-
adatainak ellátásával. A megbízás három 
hónapra szól, ezalatt a kórház vezetőtanácsa 
versenyvizsgát ír ki a vezetői tisztség betöl-
tése érdekében.

MárCiUs 12.

„a csíksomlyói búcsúnak az 
UnesCo-listán a helye”
Interpellációban kért tájékoztatást a kul-
turális minisztertől Novák Csaba Zoltán 
RMDSZ-szenátor a csíksomlyói búcsú 
szellemi világörökséggé nyilvánításának 
helyzetéről, illetve arról, hogy milyen lépé-
seket tervez a szaktárca a pünkösdi zarán-
doklat UNESCO-listára való felvételéért. 
Az erről írt közleményből: „Reméljük, a 
jelenlegi kulturális miniszter nem követi 
elődei példáját az erdélyi kulturális értékek 
mellőzésével. Amióta 2012-ben Kelemen 
Hunor szövetségi elnök kezdeményezésére 
indítványoztuk a pünkösdi búcsú felter-
jesztését az UNESCO-listára, Románia 
folyamatosan diszkriminálja kulturális 
örökségünket, egy pillanatig sem tekintet-
te prioritásnak az erdélyi magyar közösség 
legitim kérését teljesíteni. Mi több, 2016-

Mi történt 2018 márciusában  
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

ban a kulturális minisztérium államtitkára 
Románia hivatalos képviselőjeként meg-
akadályozta a pünkösdi búcsú felvételét 
a szellemi kulturális értékek listájára. Ez 
nem mehet így tovább, véget kell vetni a kö-
zösségünkkel szembeni mulasztásoknak”.

MárCiUs 16.

98 házat, 586 háztartást és több 
mint 1200 hektár legelőt és kaszálót 
öntött el a víz hargita megyében
Előzates felmérések alapján, Hargita megyé-
ben 98 házat, 586 háztartást, több mint 1200 
hektár legelőt és kaszálót öntött el az árvíz, 
több hidat, pallót és útszakaszt is tönkretett 
az áradás, a hóolvadást és az esőzéseket köve-
tően jelentős mennyiségű víz zúdult le a lej-
tőkön, több patak és folyó megáradt, árvizet 
okozva 26 településen és több tucat faluban, 
20 pallót és nyolc hidat tett tönkre az áradás. 

MárCiUs 19.

ideiglenesen kinevezett menedzser 
vezeti a csíkszeredai könyvtárat
Hargita Megye Tanácsának elnöke aláírta 
Gyulai Arthur ideiglenes könyvtármene-
dzseri kinevezését a csíkszeredai Kájoni 
János Megyei Könyvtárba. A megyei tanács 
ugyanakkor már meghirdette a Kájoni Já-
nos Megyei Könyvtár menedzseri tisztségé-
re a versenyvizsgát.

MárCiUs 19.

kényszervégrehajtást és a 
polgármesterre nézve hatalmas 
bírság kiszabását kéri Tanasă 
egyesülete
Kényszervégrehajtás elrendelését kéri a 
bíróságtól a Méltóságért Európában Pol-
gári Egyesület (ADEC) annak érdekében, 
hogy a jogerős ítéletek nyomán eltávolítsák 
a csíkszeredai városháza homlokzatáról és 
a városi művelődési ház közeléből a székely 
és városzászlókat, illetve a Városháza felira-
tot. Egyúttal azt is kérik, hogy bírságolják 
meg Ráduly Róbert Kálmán polgármes-
tert a végrehajtás elmulasztása miatt. Négy 
csíkszeredai zászló-, illetve feliratperben 
születtek jogerős bírósági ítéletek az elmúlt 
években – mindegyik eljárást a Méltósá-
gért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 
kezdeményezte, kérve a városháza tanács-
termében, az épület homlokzatán, illetve a 
városi művelődési ház közelében elhelyezett 
székely és városzászlók, valamint a Város-
háza felirat eltávolítását. Ezek közül egy 

ítéletet végrehajtottak, a tanácsteremben 
nincsenek ott a zászlók. A többi helyszínen 
viszont maradtak, akárcsak a felirat is. Az 
ADEC a 2016 decemberében, illetve 2017 
szeptemberében jogerőre emelkedett bírói 
döntések végrehajtása mellett azt is kéri a 
törvényszéktől, hogy Csíkszereda polgár-
mesterét, Ráduly Róbert Kálmánt kötelez-
zék a bruttó minimálbér 20 százalékának 
megfelelő bírság kifizetésére minden nap 
késlekedésért. Késedelmi kamatok kifizeté-
sére is köteleztetnék a polgármestert, amely 
a bruttó minimálbér újabb 20 százalékát je-
lenti, minden nap késlekedésért.

MárCiUs 21.

Méltó helyszín: a nyeregben 
mutatják be a passiót
Monumentális produkcióban, az eredeti 
szereplőgárdával és helyi táncosokkal is kie-
gészülve augusztus 18-án Csíksomlyón adja 
elő a magyar Nemzeti Színház a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttessel közös produkci-
óját, a Csíksomlyói passió című előadást – 
jelentették be  Csíkszeredában. Csíkszereda 
polgármestere úgy fogalmazott, az alkotók 
hazahozzák a Csíksomlyói passiót. 

MárCiUs 24.

Őrületes számok: naponta  
 33 tonna háztartási szemetet 
gyűjtenek össze Csíkban
Csíkszereda és Alcsík térségéből naponta 
átlagosan 33 tonna háztartási szemetet gyűjt 
össze a hulladékgazdálkodással foglalkozó 
cég. Jelentős mennyiség gyűl össze a szelektív 
lerakókban, és  az utcai szemeteskosarakban 
is. Ami igazán riasztó, hogy a kidobott sze-
mét nagy része élelmiszer. A háztartási sze-
mét nagy részét élelem teszi ki. Közismert, 
hogy a kukázók a szemét egy részét már 
előválogatják, kiszedik. Csak kenyeret na-
ponta mintegy egy köbmétert szednek ki a 
szolgáltató telephelyén a háztartási szemét-
ből. Csíkszeredában és az alcsíki zónában 
az ott élő körülbelül 65 ezer ember havonta 
átlagosan ezer tonna, egy napon átlagosan 
33 tonna szemetet termel.

MárCiUs 26.

különdíjat kapott a csíkszeredai 
főgimnázium robotépítő csapata
Kilencvenkét csapatból a harminckette-
dik helyezést érték a csíkszeredai Márton 
Áron Főgimnázium tizedik és tizenegyedik 
osztályos tanulói, akik RoboCorp néven, 
egyedüli magyar csapatként vettek részt a 
First Tech Challenge országos robotépítő-
versenyen. A vetélkedő döntőjét Bukarest-
ben tartották. A csíki csapat különdíjban is 
részesült. A tervezés során a következőkre 
kellett figyelniük a csíkszeredai diákoknak: 
a robot kézi vezérléssel is irányítható kel-
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Amikor nem sérülnek emberi jogok

2016 végén arra kötelezték Csíkszereda 
Megyei Jogú Város vezetőségét, hogy az 
Önkormányzat épületében lévő nagy gyű-
lésteremből távolítsák el a város- és a szé-
kely-zászlót. „Levesszük a zászlókat, de 
helyette teszünk egy fekete zászlót, jelezve, 
hogy Csíkszereda Önkormányzata gyá-
szolja a demokráciát, az emberi jogokat” 
– fogalmazott Ráduly Róbert Kálmán pol-
gármester a novemberi sajtótájákoztatón, 
melyet a zászló-per fejleményeinek is-
mertetésére hívtak össze. A Dan Tanasă 
vezette Méltóságért Európában Polgári 
Egyesület 2015 augusztusában nyújtott be 
keresetet, amelyben a magyar, a székely és a 
városzászlók eltávolítását kéri a Városháza 
minden terméből. Majd 2017 júniusában, a 
közben továbbra is folyamatban lévő zász-
lóperek kapcsán, a közösség jobb informá-
lása érdekében, Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester és Füleki Zoltán alpolgár-
mester ismét sajtótájékoztatót tartott. A 
zászlóperekként elhíresült koncepciós jogi 
hercehurca mögött ugyanaz a szélsőséges 
szervezet és szélsőséges figura áll, amely 
hitvallásává tette, hogy Székelyföld-szerte 
minden önkormányzat esetében betiltatja 
a saját, a helység szimbólumának, valamint 
a székely zászlónak a használatát, mi több 
síkra szállt, azért is, hogy az önkormány-
zatok magyar megnevezése tűnjön el az ön-
kormányzatok homlokzatáról. Az ADEC-
ről (Méltóságért Európában Polgári Egye-
sület), valamint Dan Tanasă egyesületi 
elnökről van szó, amely itthon, Csíkban 
mintegy mellesleg már elérte, hogy a me-
gyeházáról, annak gyűlésterméből, a Sza-
badság térről, a helyi önkormányzat gyű-
lésterméből eltávolítsák a zászlókat, most 
ehhez a sorhoz csatlakozik az az áldatlan 
tény is, hogy a Városháza balkonjáról le 
kellett venni a székely és a város-zászlót, 
és könnyen meglehet, hogy a következő 
eltávolítási kényszer arra vonatkozik, hogy 
az épület homlokzatáról le kell venni a Vá-
rosháza feliratot is. Pedig volt remény arra, 
hogy ezt a lépést nem kell megtenni, volt 

remény rá, hogy a jogi pontatlanságok-
tól hemzsegő ügyben kerül kapaszkodó, 
amellyel meg lehet ezt akadályozni. 

A zászlólevételi alapítélet arra kötelezte 
az önkormányzatot, hogy a székely és a vá-
ros zászlóit távolítsa el a homlokzatról, de 
ennek természetesen nem tettek eleget, így 
az ADEC taktikát váltott: államigazgatási 
panasszal fordult a megyei törvényszék-
hez, amely fellebbvitelre Marosvásárhelyre 
került. Az önkormányzat ezt a pert is el-
vesztette. Új, külső szakértő kezébe került 
az ügy, mert az önkormányzat úgy érezte 
és jogosan, hogy szükség van olyan szak-
tekintélyre, aki biztosabban mozog ezen a 
területen. A végleges ítéletre rendkívüli fel-
lebbezést kellett tenni, ez megtörtént, de 
sajnos, ezt is elvesztette az önkormányzat. 
Elméletben nem maradt más, mint eleget 
tenni az ítélet végrehajtásának, el kell távo-
lítani a zászlókat. 

A fent jelzett sajtótájékoztatót napokkal 
megelőzően óvást tettek a végrehajtás ellen: 
abban az esetben, ha államigazgatási intéz-
kedésért indították a pert, akkor a végrehaj-
tás is történjen államigazgatási eljárásban, 
ez egy új folyamodványt jelentett. Erre nem 
érkezett válasz, az elgondolás valószínűleg 
az volt, hogy a kényes ügy, kényes intézését 
átpasszolták a végrehajtóra. Az önkormány-
zat sokszorosan és következetesen felsora-
koztatott ellenérvei között szerepelt, hogy 
a székely zászlónak nincs jogi besorolása, 
a per sarkalatos és hibás fogalma az, hogy 
„îndepărtarea steagului secuiesc”, és nem 
az, hogy „îndepărtarea drapelului secuiesc”. 
A steag és a drapel két külön fogalom, és 
csak a drapel-variáns vonatkozik egy or-
szág zászlajára, nem pedig a steag-fogalom. 
Magyarán, mivel a székely zászló nem egy 
más ország zászlaja a Városháza homlok-
zatán, úgy ez a törvény nem vonatkozik rá. 
Jogállamban az is megállító jellegű lett vol-
na, hogy miként vehették volna le a székely 
zászlót, amelynek nem volt meghatározása, 
leírása sem az ítéletekben, sem a végrehajtói 
iratokban? 

lett legyen, de arra is képesnek kellett len-
nie, hogy automata módon működjön, azaz 
előre beprogramozott utasítások szerint 
viselkedjen. A vetélkedő romániai szaka-
szán 92 tanintézet vett részt, ezek közül a 
RoboCorp volt az egyedüli, amely magyar 
tannyelvű iskolát képviselt.

MárCiUs 29.

Két szelektívhulladékgyűjtő-pont 
létesülhet Csíkszeredában
Ennek érdekében köt megállapodást a csík-
szeredai önkormányzat, valamint a Heine-

ken Romániát és a Total Waste Management 
Kft.-t magába foglaló Green Grup. Csíksze-
redában a Decemberi Forradalom utcában, 
valamint a Suta sétányon létesítenének két 
szelektívhulladékgyűjtő-pontot nyitvatartási 
programmal, ahol pénz ellenében venné-
nek át a lakosságtól különböző csomagoló-
anyagokat, akkumulátorokat, elektromos és 
elektronikai, illetve egyéb szelektíven gyűj-
tött hulladékokat. A szelektívhulladék-gyűj-
tést a Green Grup működtetné, a begyűjtött 
mennyiséget pedig a város által kötelezően 
megvalósítandó szelektív hulladékgyűjtési 
kvótába számolnák bele. n

Anyakönyv 
– 2018. március – 

Születések

Molnár Róza 
Dosa Kriszta
Fazakas Annabella-Boglárka
Bodor Júlia
Rostás Inez
Popa Amalia-Bianca
Nagy Attila
Bucur Anna
Lariu-Rusu Amelia-Ioana
Haynal Tímea
Czüvek Mátyás
Pászka Réka-Gabriella
Barabás Szabolcs
Vaszi Tamara
Suciu Delia-Teodora
Varga Szamanta-Erzsébet 
Baczoni Ákos
Olti Nóra-Gabriella
Traicu Maya-Alexandra
Szabó Edina
György Ádám 
Kósa Lea- Sára
Kastal Dávid-Gyula
Jakab Sára-Anna
Csoboth Gréta
Tóth Rebeka
Porkoláb Endre-Tibor
Csismadia David-Anton
Czenczer Zoltán-Nikolás
Mézes Dávid
Székely Márton-Vince
Ilyés Eszter
Ferencz László

Elhalálozások

Bene Attila
Vitus Márta
Péter László
Bokor Eva 
Ferencz Iuliu-Arpad
Szopos Iolanda
Balogh Vendel-Zoltán
Gábor Géza
Aczél Andrei 
Bokor Moise 
Lajos Elizaveta
Sólyom Elemér
Kelemen Carol
Kohn Tibor
Geréd Vendel
Domokos Lucreția
Hegyi Géza
Silló Vilhelm 
Ferencz Malvina
Tankó Carol
Butunoi Ana
Grigoraș Ion 
Nyirő Angyalka 
Orbán Ioan 
Jánosi Bertalan

Házasságkötések 

Șorban Cornel – Benedek Noémi 
Gábor Nelu – Bodor Ibolya
Koncz Vicențio – Ștef Timea-Loredana 
Péter Árpád – Bálint Ida-Mária n
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Mint utolsó lehetőség, ha a perelt fél az 
országon belüli lehetőségek összesét kime-
rítette a jogorvoslatban, a peranyagot el-
küldték az emberjogi bírósághoz, ebben az 
értelemben Füleki Zoltán alpolgármester 
magánszemélyként fordult az instanciá-
hoz, hiszen ott nem vették volna figyelem-
be az ügyet, ha intézmény az indítványozó. 

A végeredmény sajnos, így is a figyelembe 
nem vétel lett, Strasbourgban már az elő-
zetes elemzés után elutasították a kerese-
tet, mondván: emberi jogok nem sérültek. 

Félő, hogy a lobogók levétele után ugyan-
az a sors vár a Városháza feliratra is, sőt mi-
vel a pervesztés harmadik pillére a Csíki Já-
tékszín melletti zászlórudakon lobogó jel-

vényekre is vonatkozik, onnan is el fognak 
tűnni a lobogók. A további lépés az, hogy 
a közösségi jelképeket és ilyen vonatkozá-
sú feliratokat megfelelő és nem támadható 
módon, megfogalmazásban helyezzék ki, 
a szimbolikus jelölések jelen lesznek, csak 
nem lesznek védtelenek a rosszindulatú tá-
madásokkal szemben. n

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

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Bors Béla
Oktatási szakbizottság;  

Közigazgatási, jogi szakbizottság
Május 10.

Füleki Zoltán
Gazdasági szakbizottság; 

Oktatási szakbizottság
Május 17.

Fülöp Árpád-Zoltán
Gazdasági szakbizottság;  

Közigazgatási, jogi szakbizottság
Május 24.

Kirmájer Enikő
Oktatási szakbizottság;  

Szociális sport szakbizottság
Május 31.

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 8.00–14.00 óra között.

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat májusi témái
Nagy Antal: Megérkeztek a ,,marslakók”
2018. május 11., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Székelyföld gazdasági, társadalmi és kultu-
rális fejlesztésének szükségességére a 19. szá-
zad végén figyelt fel a magyar közvélemény a 
nagyarányú székely kivándorlás és romániai 
munkavállalás miatt. Az 1867. évi kiegyezést 
követően ugyanis az általános gazdasági fel-
lendülés nem egyformán jellemezte az ország 
egész területét és lakosságát. A mostoha ter-

Dr. Balaton Petra: Regionális gazdaságfejlesztés – a székely akció (1902–1914)
2018. május 25., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

mészeti és archaikusabb társadalmi, gazda-
sági viszonyokkal jellemezhető peremterüle-
tek lemaradása pár évtized alatt olyan mérté-
kűvé vált, hogy a problémák kezelése az állam 
elkerülhetetlen beavatkozását igényelte. 

A székely akció a gyakorlati tapasztalatok 
hiánya és az állandóan felmerülő újabb fel-
adatok miatt folyamatosan fejlődő, alakuló 

kormányprogramnak tekinthető. A hivatal 
munkáját a felülről jövő modernizáció és a 
tapasztalati tudás, hagyomány konfliktusa 
kísérte. Ennek ellenére a székelyföldi regi-
onális akció, a dualizmus kori magyar kor-
mányok többi segélyakciójához hasonlóan 
a korabeli gazdaságpolitika leghatásosabb 
pozitív intézkedéseinek bizonyult.  n

Egy Amerika szerte ismert anekdota egyik 
változata szerint az atomenergia felszaba-
dítását (atombomba, atomreaktor) megva-
lósító elmék jó része a Marsról érkezett a 
földre. Mivel nehezükre esett idegenszerű 
kiejtés nélkül angolul beszélni, – ami el-
árulta volna őket –, azt állították, hogy ők 

magyarok. Közismert ugyanis, hogy ezen 
nép tagjai képtelenek más népek nyelvét 
furcsa kiejtés nélkül használni. 

Valóban, az atomenergia kutatásának, a 
számítógépek megalkotásának, a modern 
repülés fejlesztésének, az űrkutatásnak és 
megannyi más területnek a történetét so-

kan megismerték, és se szeri, se száma a 
magyar származású kutatóknak, tudósok-
nak, akik nagymértékben hozzájárultak a 
tudomány fejlődéséhez. 

Ezekről a magyar származású tudósok-
ról – legalább is egy részükről – kíván érte-
kezni előadásában Nagy Antal. 

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, eligazí-
tást a különböző jogi természetű kérdéseik-
re, a törvényszéki határozatok pontos értel-
mezésére, még minden esetben a zsebükben 
maradhat az a csekély 100 lej is, amelyet a 
hivatalos tanácsadás keretében, honorári-
umként máshol 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

Ingyenes jogi 
tanácsadás
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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 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 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 műkö-
dő Városházi bejelentőn keresztül beje-
lenthetik, amennyiben rongálásokat, vagy 
meghibásodásokat észlelnek a város terü-
letén. 

Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak 
ezek helyrehozásában, megoldásában, írják 

meg a tapasztalt problémákat, hogy minél 
hamarabb kijavíthassuk azokat.

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe 
a jánljuk a Városházán kihelyezett – az 
Önök ötletei, észrevételei és esetleges pa-
naszai elhelyezését szolgáló – gyűjtőládát. 
Az ötlet- és panaszláda a déli bejáratnál, 

az ügyfélszolgálati iroda melletti részen 
található. 

Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy a Vá-
rosházán történő ügyintézés során felme-
rült bármely észrevételüket, panaszukat, 
ötleteiket bátran juttassák el hozzánk e 
ládán keresztül is. n

Villámcsapások és védekezés
Megyénkben április végétől lehet számí-
tani arra, hogy évszaknak megfelelően, de 
egyre gyakrabban fordulnak elő viharok 
(ilyen szempontból csendes periódusnak 
csak a tél számít), ezeknek pedig egyik – az 
emberi életre nézve – igencsak kockázatos 
kísérőjelensége a villámlás. 

Leginkább háromféle villámcsapás fajtát 
ír le a szakirodalom, hármat, amely veszélyt 
jelent az emberi életre. Direkt csapás esetén 
a személyt bármiféle közvetítő anyag vagy vé-
delem nélkül éri a magasfeszültségű kisülés, 
az át- vagy szétterjedéses forma, amikor egy 
közeli tárgyról „ugrik” át emberre a villám-
csapás, és az a forma, amikor a villám a talajba 
csap, de a személy a becsapás közelsége miatt 
a masszív elektromágneses tér zónájába ke-
rül. A villámcsapás mindig a kisebb ellen-
állású út szerint halad, ezért amennyiben 
emberi testet érint, áthalad rajta, közben 

azonban attól függően, hogy a nagyfeszült-
ség felületi vagy mélyebben fekvő szerveket 
érint, halált okozó vagy fokozottan életve-
szélyes roncsolódásokat okoz. 

Az ember legnagyobb kiterjedésű szerve 
a bőr, villámcsapás esetén az égési sebek elő-
fordulása biztos, ahogy gyakran felléphetnek 
érrendszer-, belsőszerv-égési lehetőségek, sú-
lyos izomgörcsök és minden bizonnyal szív-
ritmus-zavar vagy szívleállás. Túlélési esélye a 
személynek leginkább akkor van, ha az áram 
a testfelszínen folyt keresztül. 

Bár előfordulhat relatív tünetmentesség 
is, a villám-sújtotta személyt – orvosi meg-
figyelésre – mindig kórházba kell szállítani, 
a mentőszolgálat azonnali riasztása rendkí-
vül fontos!

Tanácsok villámlás esetén:
1. Inkább házban/épületben, mint a sza-

badban: ha az épületnek villámhárítója 
is van, a védettség közel-teljes.

2. Egy épület közelsége: ha nem tudunk 
bejutni, legalább legyünk egy magasabb 
épület közelében, de a villámhárítótól 
3-4 méter távolságra, van esély rá, hogy a 
magasabb pont megvédjen.

3. Ne maradjunk antennák, adók, magas 
fémszerkezetek közelében, ezek villámhá-
rítóként működhetnek, a közelség pedig az 
átterjedéses villámcsapáshoz vezethet.

4. Ne tartózkodjunk vízben, a víz a legjobb 
elektromosság vezető.

5. A villám a legmagasabb pontba csap be: 
ne húzódjunk magányos vagy erdőszéli 
fa alá.

6. Sík vidéken ne feküdjünk a földre (egy 
közeli becsapás átterjedhet és teljes test-
felületen érint), inkább guggoljunk le, 
várjuk ki a vihar végét. 

7. Autóban jó: a személygépkocsi karosz-
szériája jó védelmet nyújt a villámcsapás 
ellen n
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– Kis kutyulimutyulim

A hónap üzenete
Lépj ez ügyben, 
és nem lépsz belé!
A gyalogosbarát megyeszékhely keresz-
tül-kasul sétálható, az egyre civilizáltabb 
környezet szinte felhívást intéz arra, hogy 
egyedül vagy családunkkal hosszabb sé-
tákra induljunk. Sokunknak a kutya is 
családtagot jelent, és egy civilizált kör-
nyezet feltételezi a civilizált kutyatartót 
is. Négylábú családtagjainkkal nem rit-
kán megtörténik, hogy a szabadban vég-
zik szükségleteiket, ez egy adott dolog, 
neveléssel nem megelőzhető. A gazdikat 
azonban lehet nevelni, és nem is nagy do-
log, csupán le kell hajolni, egy nejlonzacs-
kóval meg kell fogni a kutyagumit, s egy 
csavarintással máris a zacskóban az eldo-
bandó, amely mehet az utcai szemetesbe. 
Így többek között, tisztán tarthatjuk az 
utcákat, hogy sétáink tényleg civilizáltak 
legyenek, s nem utolsósorban megelőzve 
azt, hogy kutyapiszok díszelegjen a kör-
nyezetünkben, elejét vesszük annak is, 
hogy a száraz kutyaürülék, por formában 
a levegőbe emelkedjen, és belélegezzük. 

Van a felelős kutyatartásnak még egy 
vetülete: ha mi már napi szinten használ-
juk a gyűjtőzacskós megoldást, úgy máso-
kat is figyelmeztethetünk erre, mi több, 
mi magunk is adhatunk gyűjtőzacskót 
olyan kutyasétáltatóknak, akiknél nincs 
ilyen eszköz: így mi is felelősségre nevel-
hetünk másokat. n

Éppen befejeződött a nagytakarítás

Ebben az évben Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala és az Eco-Csík Kft. közös város-
szépítő akciója április 10. – április 28. között 
zajlott. Ezt megelőzően a lakosság felkérést 
kapott, hogy használják ki a nagytakarítás 
lehetőségét, és az akcióval egy időben tömb-
házaik, lakóházaik, cégszékhelyeik körül 
végezzék el a lomtalanítást, szervezzék meg 
a takarítást a zöldövezeteken, valamint az 
épületek bejárata körül. A nagytakarítási 
időszakban elvégezték a fák metszését, a köz-
területi zöldövezetek karbantartását, az eső-
vízcsatornák kitisztítását is. Az innen szár-
mazó hulladékot a szeméttárolók mellé kel-
lett helyezni, s ahogy azt évek óta megszok-

hatták, a polgármesteri hivatal gondoskodott 
az elszállításról. A takarítás természetesen 
magába foglalta az utcák, járdák takarítását, 
portalanítását. Összességében azt lehet mon-
dani, hogy a polgármesteri hivatal felhívásá-
nak, miszerint a lakástulajdonosi társulások, 
vagy a magánlakások tulajdonosai segítsenek 
az akció lezajlásában és a jelzett napokon 
távolítsák el az utcákban parkoló gépkocsi-
kat, jó szívvel tett eleget minden érintett. A 
parkolókban otthagyott gépkocsik inkább 
a megyeszékhely központi zónájában (pl. 
Szabadság tér körül, a Temesvári sugárúton, 
vagy a Kossuth utcában) okoztak problémát, 
illetve a roncsautókat kellett elszállítani.  

A nagytakarítással egy időben kavicsos-fel-
töltési útjavítási és parkolójavítási munkála-
tok zajlottak a Kalász negyedben és Tető ut-
cában, a Pacsirta, Nárcisz, Lendület és Suta 
sétányokon, a Fenyő utcában. Ugyancsak a 
megsüllyedt, nem aszfaltozott részek kijaví-
tása történt a Temesvári sugárút II. zónában, 
a Kossuth Lajos és Gál Sándor utcákban, az 
Octavian Goga sétányon, a Nagy István és 
Szív utcákban, a Decemberi forradalom és a 
Mérleg utcákban és a Brassói úton. Említésre 
méltó, hogy a takarítási akció alatt megtör-
tént az összes játszótér ellenőrzése és a szük-
séges javítások, felújítások elvégzése.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kö-
szönetét fejezi ki a város azon lakóinak, akik 
a nagytakarítás hatékonysága érdekében se-
gítették a hivatal által irányított takarítócso-
portok munkáját, és az utcák szerinti üteme-
zés betartásával, mind a tömbházak, mind a 
magánházak esetében hozzájárultak a város-
unk szebbé és tisztábbá tételéhez.  n


