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inek szín- és formavilágával. Az adventi idő-
szakban pedig városunk lakói és diákjai által 
– a Városháza előzetes felhívására – megfo-
galmazott adventi gondolatokat mindannyian 
megismerhetjük, hiszen minden nap hangfel-
vételről játsszuk be azokat. Ezúton is köszönet 
Ferencz Győzőnek, Dénes Gézának, Gergely 
Ildikónak, Hosszú Elvirának, Iochom Zsolt-
nak, továbbá a Petőfi Sándor Általános Iskola 
3. A osztályos és a Székely Károly Szakközép-
iskola 12. A és B osztályos diákjainak. 

Idén is, mint most már több mint egy évtized 
során, szeretettel hívjuk városunk apraját-nagy-
ját a három hetet, négy vasárnapot átkaroló, a 
szeretet ünnepét megelőző közös várakozásra: 
a Négy vasárnap, négy gyertyaláng ünnepsoro-
zatunkra. Az összetartozás-erősítés, a közös-
ségteremtés céljából életre hívott rendezvény 
mindenképpen bebizonyította, hogy Csíksze-
reda lakossága nem csak hogy magáénak tekin-
ti ezt a „városi adventet”, de igényli, teljes szívvel 
várja is.

A Nagy István Művészeti Középiskola 5–8. 
osztályos énekkara vezeti fel az első gyertya 
gyújtását december 2-án délután 5 órakor. A 
tiszta gyermeki hangok után Ft. Bálint Emil, 
a Szent Ágoston-templom plébánosa osztja 
meg gondolatait a jelenlevőkkel.

A második gyertyagyújtáson, december 9-én, 
5 órától a csíksomlyói kórus dalai csendülnek 
fel a téren, és Urbán Erik ferences atya szól a 
ünneplő közösséghez.

A csíkszeredai Csibész Ifjúsági Egyesület Ár-
vácska együttese minden évben Pásztorjátékkal 
készül az ünnepre, amit Magyarországon ad-
venti turnén több helyen is bemutat. A 2018-as 
betlehemes-pásztorjátékuk címe: Nagy öröm 
hirdettetik. Előadásukban népies karácsonyi 
énekek hangzanak el hagyományos hangsze-
rekkel, egy kis mozgással-tánccal fűszerezve. A 
harmadik gyertyagyújtást ők teszik magasztos-
sá december 16-án, szintén 5-től. A közönség 
Tamás János evangélikus lelkész és Szatmári 
Szilárd református lelkész meghitt szavait hall-
hatja majd.

Végül december 23-án a már megszokott 
időben, a negyedik gyertyagyújtáson a Gyere-
kek Háza kis énekesei, serketáncosai, az Aprók 
táncháza nagyobbacska táncosai kántálnak 
szüleikkel együtt hagyományos karácsonyi 
népi énekeket. Közösen recitálják az egész-
ség- és bőségvarázsló jókívánságokat, dalukkal 
ébresztgetik a születendő Fényt. Útravalóul Ft. 
Darvas-Kozma József esperes és Solymosi Al-
pár unitárius lelkész szól a megjelentekhez. n

Közösségben igazi a szeretet ünnepe 100 éve alakult 
meg a Székely 
Hadosztály

Ha december a karácsony-várás, az Advent 
időszaka, akkor november hónap közepe-vége 
az Advent „adventi” időszaka. Ekkor helyezik 
el az ünnepi díszvilágítás elemeit a megye-
székhely forgalmasabb útvonalain, illetve a vá-
rosbejáratoknál, helyére kerül a feldíszítendő 
fenyőfa, illetve az azt övező adventi koszorú. 
A városközpont advent első vasárnapján borul 
ünnepi fényárba, más helyszíneken pedig dec-
ember 5-től helyezik üzembe a díszvilágítást. 

Az Önkormányzat idei költségvetéséből 50 
ezer lejt különített el új elemek vásárlására, il-
letve a tavalyi díszek javítására és kiegészítésé-
re. Újdonság, hogy idén először a Testvériség 
sugárút, illetve a város Udvarhely, Sepsiszent-
györgy, Gyergyószentmiklós és Csíkszentlé-
lek felőli bejáratai is ünnepi díszbe öltöznek. 

A városunk egyik lakója által felajánlott ka-
rácsonyfa ruhájának fő díszítő eleme ebben az 
évben a négyzet forma és a szaloncukor lesz. A 
Grafirka Egyesület tagjai a fát, a csúcsától az 
alsó ágakig, négyzet formába festett számok-
kal, leselkedő, várakozó gyermekfejecskékkel 
díszítik, az ezüst színbe pompázó fát a fehér 
ruhában érkező angyalok szaloncukorral, ka-
rácsonyi bonbonnal szórják be, lampionokat 
akasztva ágaira. Ugyancsak a Grafirka Egye-
sület készítette – az újdonságnak számító – 
adventi naptárt, mely a Csíki Mozi teraszát 
díszíti és összhangban áll a karácsonyfa dísze-

Csíkszereda háromnapos rendezvénysoro-
zattal tisztelgett az immáron száz évvel ez-
előtt alakult és önvédelemre, Székelyföld vé-
delmére létrehozott Székely Hadosztály vagy 
a Székely Különítmény előtt, ahogy később 
nevezték. 

A háromnapos megemlékezés a Csíkszéki 
Mátyás Huszáregyesület, Csíkszereda Ön-
kormányzata és Magyarország Csíkszeredai 
Főkonzulátusa szervezésében jött létre, a 
rendezvénysorozat egybehangolt szándéka 
volt, hogy a száz évvel ezelőtt létrejött ha-
zavédelmi alakulat története, tettei tényle-
gesen közkinccsé váljanak, megismerhető és 
generációkon keresztül továbbadható tény-
ismeretté. 

A november 23–25. közötti esemény-
sorozatot a Kratochvil Károly és a Székely 
Hadosztály című kiállítás nyitotta a Mikó-
várban. A kiállítás-megnyitón Ráduly Ró-
bert Kálmán rámutatott: „1918-ban, amikor 
megtörtént, ami megtörtént, akkor a Szé-
kelyföldön azt írta, hogy Foglalt! 100 év után 
is elmondhatjuk, hogy Székelyföld városai-
ban és falvaiban – bár nem mindenhol olyan 
erősen, ahogyan szeretnénk – még mindig 
ezt írja, hogy Foglalt! Mi foglaljuk ezt a föl-
det, úgy ahogy megörököltük másoktól”.

A tárlat a budapesti Hadtörténeti Inté-
zet, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti 
Múzeum, a nyíregyházi Józsa András Mú-
zeum és a nagyváradi Tanoda Egyesület ál-
tal biztosított anyagok által a hadosztály és 
parancsnoka történetén keresztül tulajdon-
képpen tárgyi és dokumentarista betekin-
tést nyújtott az első világháború világába.

Szombaton Nagy Szabolcs és Gottfried 
Barna szerzőpáros A Székely Hadosztály tör-
ténete című könyvét ismerhette meg a nagykö-
zönség. Örvendetes hír, hogy Ráduly Róbert 
polgármester szándéka szerint a jövőben ép-
pen az Útravaló-sorozatban találkozhatnak a 
ballagó csíki diákok ezzel az alapművel.

A szombati napot a hadosztály történetét 
és a világháború valós végét feldolgozó konfe-
rencia határozza meg, a történelemvizsgálati 
esemény fényét emelte Potápi Árpád János, 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, vala-
mint Tóth László főkonzul felszólalása is. A 
díszvendégek között szerepelt Hajdúnánás 40 
fős küldöttsége, akik ajándékkal kedveskedtek 
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A mobilitásról, a zöld közlekedés elő-
térbe helyezéséről szóló kiírásra több 
komponens megvalósíthatósági tervei ké-
szültek el. 
• a városi tömegközlekedés fejlesztése – Az 
egyik lényeges elmozdulást a helyi közszál-
lítás „megizmosodása” jelentené. Az erre 
vonatkozó tervek szerint kb. húsz darab 
környezetkímélő, sűrített gázzal (CNG) 
működő autóbuszt vásárol a város, melyek  
5–7 percenként közlekednek, a jelenlegi 
útvonalak mellett pedig újak is beépülnek, 
olyan városrészeket is bekapcsolva a körfor-
gásba, melyeket eddig nem érintett a városi 
tömegközlekedés. 

Ehhez kapcsolódóan a buszpályaudvar 
is felújításra kerül és a távolsági autóbu-
szok, valamint a helyi járatok origója lesz. 
A városi közszállítás a központ felé indul, 
a távolsági járatok a Brassói útról érkeznek, 
és ott is távoznak, így a két fluxus nem ta-
lálkozik egymással. 

A felújítás magába foglalja a buszállo-
más épületének rendbetételét (itt működik 
majd a tudakozó központ), fedett peronok, 
beálló helyek kialakítását, illetve egy kerék-
párkölcsönző is helyet kapna. Az új autóbu-
szok számára az Akác utcában (a Közüze-
mek udvarán) létesítenek fedett garázsort, 
javítóműhelyt, töltőállomást. 
• Hargita utca (nyugati szakasz) – A Haj-
nal utcától a vasúti felüljáróig tartó szakasz 
urbánusabb, barátságosabb formát kap, az 

A gyalogos, a kerékpáros és a tömegköz-
lekedést bátorítaná az az átfogó, Csíksze-
reda több fő útvonalát is érintő városfej-
lesztési terv, amely mentén közel 20 millió 
euró értékű európai uniós támogatásra 
nyújt be pályázatot Csíkszereda Önkor-
mányzata. 

A Regionális Operatív Program 4-es 
tengelyén 19,4 millió eurós megpályázható 
összeg áll a megyeszékhely rendelkezésére, 
ezen belül a 4.1-es tengelyen pedig – mely-
nek általános célkitűzése a széndioxid-ki-
bocsátás csökkentése fenntartható mobi-
litási terveken alapuló beruházások által 
– 15,7 millió euró. 

„A következő időszakban jelentős elő-
relépés várható a mobilitás tekintetében. 
Ebből a szempontból az utóbbi egy év leg-
fontosabb fejleménye az a három kilométer 
hosszúságú elkerülő út, mely a város északi 
végét mentesíti a teherforgalomtól. A kö-
vetkező két évben megépül ennek folytatá-
saként az észak-déli tengely, mely a vasúttal 
párhuzamosan a Brassói út meghosszabbí-
tása lesz. 

Ha elkészül a terelő út ezen szakasza is, 
úgy haladhat át majd a teher- és tranzitfor-
galom, hogy az a lehető legkisebb mérték-
ben érinti a lakott övezetet. Mindez része 
annak a nagy horderejű elképzelésnek, mely 
az európai uniós pályázatból megvalósuló 
beruházásokkal válik teljessé.” – fogalma-
zott Ráduly Róbert Kálmán polgármester. 

Elsőbbség a „zöld közlekedésnek”

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala tizenkét évvel ezelőtt szervez-
te meg az első előadást, azóta már a 221.-en 
is túl vannak. „A Honfoglalás előttől az Eu-
rópai Unió utánig” című előadássorozat há-
zigazdájával, Veress Dáviddal: önkormány-
zati képviselővel, RMDSZ Csík Területi 

Interjú helyett: interjú és év végi  
elszámolás újraközlésben
Az új székely–magyar szellemi honfoglalást  
segítenék elő 

Székelységgel, magyarsággal, eredet- és nyelvi 
kérdésekkel, kultúrával, művelődéstörté-
nettel, szokásokkal, régészettel, hitvilág-
gal kapcsolatos előadásokra gyűlnek ösz-
sze a csíkszeredaiak és nemcsak, hónapról 
hónapra a városháza üléstermében. Az 
RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és 

Szervezte autonómia-kérdésekért felelős 
alelnökével, az Édes Anyanyelvünkért Szö-
vetség és Csíkszék Székely Tanácsa elnöké-
vel beszélgettünk. 

Milyen igény hívta létre ezt az előadás-
sorozatot ezelőtt tizenkét évvel?

Abból a gondolatból fogalmazódott meg 
az előadássorozatnak az ötlete – és nem 
tudtuk, hogy meddig fog tartani, vagy 
meddig tart –, hogy a magunk módján 
ezzel is késztessük, segítsük az új szellemi 
székely-magyar honfoglalást. Minket és 
apáinkat az elmúlt száz évben megfosz-
tottak a múltunk valós szellemi birtokba-
vételétől. Nem lehetett vagy éppenséggel 

a csíkszeredaiaknak: a testvértelepülési Naná 
Színház „Üvegvirág” című drámáját a kora 
esti órákban mutatták be a Csíki Moziban. 

A rendezvénysorozat zárónapján, vasár-
nap a Székely Hadosztály emlékműve előtt 
hajtott fejet és helyezte el a kegyelet koszo-
rúit az emlékező közösség. 

Felszólalt Petres Kálmán, a Csíkszéki 
Mátyás Huszáregyesület elnöke, kiemelve az 
emlékmű „emlékeztető” fontosságát, a múlt 

század történéseinek ismeretét, a Kratochvil 
ezredeshez hasonló vezetők szükségességét, 
amelyek egy sikeresebb jövőképet alakíthat-
nak. Szólláth Tibor Zoltán, Hajdúnánás 
polgármestere örök értékként reflektált arra, 
hogy a székelyek a magyarokra és fordítva is, 
mindenkoron számíthatnak. 

Ráduly Róbert Kálmán polgármester szin-
tén az emlékmű múltkutatást motiváló erejét 
méltatta, az emlékeztetését, mely a példák 

hatékonyságának alapja. A zárómozzanat 
emlékezetes volt, a jelenlévők közül senki 
sem felejti el Mónus József világrekorder íjász 
lövését. 

A végszó a filmvetítésé volt, a Csíki Mo-
ziban bemutatták Az elfelejtett parancsnok 
című filmet. A dokumentumfilm Kratochvil 
Károlynak, az Erdélyt védő Székely Had-
osztály parancsnokának életútját kíséri 
végig. n

útpálya két középső sávján halad majd az au-
tósforgalom, a jelenleg leállósávként, illetve 
parkolásra használt sávokon, az út mindkét 
oldalán gyalogos- és kerékpárutat alakíta-
nak ki. A tervező javaslata szerint egy nyúj-
tott körforgalmat is építenek a Hargita utca 
felüljáró előtti szakaszán. 
• vasúti felüljáró – A tervező javaslata alapján 
a két rámpa és a pillérek kivételével teljesen új-
jáépül a hídszerkezet, a felüljáró megszélese-
dik: az autós forgalom továbbra is 7 méteres 
szélességű pályán halad, viszont a híd mind-
két oldala kiegészül gyalogos és kerékpáros 
felülettel. 
• Hargita utca (keleti szakasz) és Kossuth La-
jos utca – A felüljáróról városba érve a busz-
sávok világa kezdődik. A Hargita utca déli 
oldalán haladnak majd a buszállomásról a 
városközpont felé tartó buszok, a Kossuth 
Lajos utcában is (a Márton Áron utcával való 
kereszteződésig) külön sáv áll majd a városi 
tömegközlekedési eszközök rendelkezé- 
sére. 

A Kossuth Lajos utca arculata is teljesen 
megváltozik, a jelenlegi egyenes útkiképzés 
helyét enyhe kanyarokkal megépített útpá-
lya veszi át, melynek mindkét oldalán 3-3 
méter széles gyalogosövezet és 2-2 méteres 
kerékpárút szolgálja a nem motorikus for-
galmat. A fásított részekkel, kis terekkel, 
padokkal, játszóelemekkel tarkított útsza-
kasz minden bizonnyal élhetőbbé teszi e 
városrészt. 

A pályázat pozitív elbírálása esetén 2023-
ig kell megvalósulnia a tervezett beruházá-
soknak. n
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nem is volt ahonnan tanulmányozni sem a 
székely, sem a magyar eredetet, hitvilágot, 
sem az elmúlt évszázadaink eseménye-
it, történéseit, azt az irdatlan küzdelmet, 
amelyet népünk ebben a huzatos történel-
mi helyzetben itt a Kárpát-medence keleti 
szögletében becsülettel, sokszor az életál-
dozat árán is megvívott De ez a szellemi 
kutakodás, nagyon sokszor veszéllyel, ál-
landó titkosszolgálati megfigyeléssel, zak-
latással és gyakran házkutatással is járt, 
ahogy ez az én esetemben is megtörtént. 
Szép eleink, elődeink küzdöttek, megpró-
báltak fennmaradni, a valamikori szál-
láshelyet, a szülőföldet, a Székely Hazát 
megtartani úgy, hogy közben nem zsoldos 
hadseregek védték, a keleti határokat, a 
gyepűelvét, hanem a saját fiaikból raktak 
falat. A szülőföld a haza védelmére. Ha 
nem ismerjük a múltat, akkor ez nagy hát-
rányt jelenthet számunkra, mert ez nagyon 
elbizonytalaníthat. A múltat birtokba kell 
venni, abból tanulni kell, hogy a tanulságo-
kat megfogalmazva egy biztatóbb jövőké-
pet tudjunk magunk elé képzelni és biztató 
jövőt tudjunk megteremteni itt ezen a tá-
jon…

Mi mondjuk meg, hogy kik vagyunk, 
kik voltunk és mit akarunk. Tudatosan, 
életformaszerűen kell felkészüljünk a 
Székelyföld területi önkormányzására. 
Ennek szellemében, ezt segítendő, az új 
szellemi honfoglalást szerettük volna el-
indítani, folytatni és kiteljesíteni, hogy a 
méltóságérzetünk ereje kerüljön a helyére 
emberként is, magyarként is, székely-ma-
gyarként is egyaránt. …Közösség nélkül 
és egy erős tudat nélkül az akaratunk sem 
tud, nem fog érvényesülni. A jövőnk ala-
kítása, nagymértékben  a kezünkben van. 
Nagy kérdés, hogy ezt felismerjük-e, és 
rendíthetetlenül hiszünk-e benne? Az új 
szellemi honfoglalás gondolata, elindítá-
sa volt ezen előadássorozat kezdetén. … 
Az is az indokok, a célok közzé tartozik, 
hogy az előadássorozat által el szeretném 
oszlatni a múltunk, a jelenünk és jövőnk 
iránti elharapódzott közömbösséget, de 
a hatalom által felépített, a félelem vég 
nélküli börtönéből való bezártságból is ki 
kéne szabadítani a közösségünket.

Október 12-én tartják a 222. előadást, 
ekkor Orbán Dezső A székely geszta és 
Orbán Dezső és Grandpierre Atilla Fe-
jezetek a székelység őstörténetéből című 
könyveket mutatják be. Az évek során 
hogyan sikerült az előadókat feltérké-
pezni, meghívni?

A kezdetben általában kigondoltam egy-
egy témát és annak kerestem egy előadót. 
Törekedtem arra, hogy itthoni, csíki, szé-
kelyföldi, erdélyi előadókat szólítsak meg, 
ugyanakkor sok magyarországi szakembert 
is sikerült meghívni, sőt a tengeren túlról, 
Svájcból és Németországból is voltak elő-

adóink. Volt, hogy egy hónapig, de olyan is, 
hogy akár egy éven keresztül zajlottak az 
egyeztetések. Az előadóink mindig tudato-
san, szolgálat gyanánt jöttek. Küldetésnek 
vették és tiszteletdíj nélkül tartották meg 
az előadásokat. Mindezt teszik ma is szol-
gálatból, önzetlenül csak azért, hogy ezt az 
új szellemi honfoglalást, ennek a kiteljese-
dést segítsék, a maguk módján és a maguk 
eszközeivel Később, amikor már az ötvene-
dik előadás után híre ment, megesett, hogy 
bejelentkezett valaki, hogy szeretne erről 
vagy arról a témáról beszélni. De legújab-
ban, már maguk az előadásokat látogató 
polgáraink jönnek a javaslataikkal. Talán 
Csíkszereda nem egyedüli, de  minden bi-
zonnyal élen jár abban, hogy a polgármes-
teri hivatal és helyi önkormányzat az ön-
kormányzat üléstermét a rendelkezésünkre 
bocsátja, ezzel is segítve ezt az előadásso-
rozatot, a szellemi, jellemi és hitbéli épít-
kezést, megszilárdulást. Az előadók pedig 
tiszteletdíj nélkül, fáradtságot nem kímélve 
eljönnek és az érdekes és értékes előadáso-
kat megtartják. 

Miért kapta ezt az igencsak rendhagyó 
címet az előadássorozat?

A székelység, a magyarság eredetkér-
déséivel kapcsolatban ma is zajlik a vita. 
Ezért is tartottunk ezzel kapcsolatban 
több előadást is. Mint minden nép, egész-
ségesen, tudatosan kutatjuk a magunk 
származását, őstörténetét. Ezer évnél 
több, hogy európainak mondhatjuk ma-
gunkat, de elődeink az óhazából, Magna 
Hungariából hoztak magukkal egy olyan 
szokásvilágot, hitvilágot, amelyet ma is, 
ha nem is tudatosan, ha néha ösztönösen 
is, de megélünk. Gondoltuk, hogy meg-
nézzük nem csak azt, hogy a múltban mit 
tudtak a keleti hazával kapcsolatosan, de 
azt is, hogy a mai kutatók milyen könyv-
tári anyagokat tárnak fel, például Mongó-
liában, Kínában. ...A Honfoglalás előttől 
próbáljuk megfogni a mi őstörténetünket, 
a hit és szokásvilágunkat. Most ugyan 
európainak is mondjuk magunknak, de 
nem szabad elfelejteni, hogy úgy vagyunk 
Európában, hogy közben a keleti múltun-
kat sem tudjuk letagadni. Nem is szabad. 
És úgy vagyunk keletiek, hogy az ezer év 
európaiságunkat sem akarjuk, tudjuk le-
tagadni. Mi nem csak kaptunk Európá-
tól, hanem hoztunk is és sokat is adtunk 
Európának, de nemcsak. Azért is van jo-
gunk itt lenni, állami függetlenségünket 
mindenféle külső nyomás, próbálkozás 
ellenére is megtartani. Ezer év kultúrája, 
gazdagodása bizonyítja, hogy a magyar-
ság, a székelység s tett hozzá az európai 
kultúrához. … 

A cím második része az érdekes kérdés. 
Azt látom, hogy az Európai Unió sok bel-
ső gonddal küszködik és mintha nem len-
ne önmaga ura. Minthogyha nem találná 

meg az összhangot, mintha nem a nemze-
tek kultúrájára, szokásvilágára, értékrend-
jére építene, hanem valami fölöttit akarna 
rákényszeríteni, és ezeket mintha az euró-
pai nemzetek nem tudják, nem akarják el-
fogadni. Úgy gondolom, hogy a kultúrák, 
a hitvilág, jogrend tiszteletben tartása az 
első lépés, és azok békés egymásmellet-
tisége a nagy érték. Az is feltehető, hogy 
minden rendszer nem tart a világ végéig. 
Mi van akkor, ha nem ilyen lesz, vagy ha 
nem lesz Európai Unió, mi lesz velünk 
magyarokkal, székelyekkel? Az unió meg-
szűnésével megszűnnek a nemzetek, a 
magyar, a székely közösség? Nem kellene. 
Nem titok, hogy miközben a múltunkba 
próbálunk egyre jobban belemélyülni, 
tanulságokat levonni, az előadások által 
a jelenben is próbálunk okosan tájéko-
zódni. Ezért vannak bizonyos előadások, 
amelyek a jelennel és a kívánt jövőnkkel 
is kapcsolatosak... Nem csak az a kérdés, 
hogy merre tart a székely önrendelkezés, 
hanem az is, hogy hogyan tovább Európai 
Unió?...

Kialakult-e egy stabil nézőközönsége az 
előadásoknak az évek során, illetve kiket 
látna szívesen, kiket hiányol az érdeklő-
dők közül?

Sokszor megkérdezik az előadók, hogy 
milyen közönségre számíthatnak. Mindig 
mondom, hogy az érdeklődők, az értelmes 
embereknek a közössége. Mindig megle-
pődnek ettől. Átlagban 40-50 személy jön 
el, eddig mintegy tizenkétezer ember lá-
togatta az előadásainkat. De ennél többen 
tudnak róla, mert a helyi média, világháló 
az egyház vasárnapi hirdetési által érte-
sülnek. 

A helyi televízió jóvoltából pedig az 
előadások nagy részét rögzítettük, így aki 
kíváncsi, de nem tudott fizikailag ott len-
ni, az utólag megnézheti. Akiket én hiá-
nyolok, az a fiatalabb hallgatóság, a 25-35 
év közöttiek. Akik még talán hiányoznak, 
és nem kritikaképpen mondom, hanem 
némi fájdalommal, az a pedagógustársa-
dalom. Nem vitatom, hogy elég sok kihí-
vásnak kell eleget tenniük. Nem vitatom, 
hogy az egész oktatási rendszer a min-
denkori politikai rendszernek az áldoza-
ta. Elég sok zűrzavar van, sokféle elvárás 
velük szemben. De a magyaroknál, széke-
lyeknél az a hagyomány, hogy a szellemi 
ember nem csak magának szellemi ember, 
hanem a kisebb-nagyobb közösségének is. 
Egyfajta lámpás szerepet is kell játszani, 
egyfajta küldetése is kell legyen abban a 
közösségben, ahol él. Ha tudatosan terve-
zünk, szellemileg is felvérteződünk akkor 
a küzdelmet is bírjuk és a jövőnk ettől is 
függ.

(Az eredeti cikk teljességében a Liget.ro 
honlapján jelent meg, folyó év október 15-én, 

Péter Beáta tollából. Szerk. megj.) n
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Anyakönyv 
– 2018. október – 

Születések
Gherman Filip
Csorba Hunor 
Asandei Adrienn
Gyenge Boróka 
Antal Petra 
Crăciun Adrian-Gabriel 
Czine Anita 
Kovács-Márk Zselyke 
Pora Vivien 
Kalo Sofia-Denisa 
Kiss Tamás 
Todor Bendegúz
Péli Dóra
Lőrincz Hanna
Gegő Zoé Mercédesz 
Biro Manassé
Rostaș Camelia-Teodora
Márton Dávid
Székely Dániel 
Kelemen Szófia 
Fekete Kriszta
Gyurka Krisztián 
Tankó Eduard István 
Szőcs Ida
Gábor Csongor
András Botond

Elhalálozások
Gábor Ana
Péter Ecaterina
Fehér Stefan 
Szigeti Livia 
Grünesz Elisabeta
Dávid Ana
Mandel Irena 
Kovács Gavril 
Both Rozalia 
Dávid Ilona 
Bege Anton 
Goșman Alecu 
Szennyes Andrei 
Borbély Ana 
György Zsófia 
András Rozália 
Finta Joan 
Gábor Terezia 
Rácz György 
András Gerzson 
Crușitu Dumitru 
Bogos Gheorghe 
György Ioan 
Gábor Ema 

Házasságkötések 

Laczkó Nándor – Kőszegi Gyöngyvér 
Gere László – Görbe Erzsébet 
Hadnagy Ervin – Simon Judit
Bálint Botond – Pál Hanna
Molnár Attila – Ruff Ágnes
Kelemen Csaba – Barat Andrea 
Csürös István – Olti Hajnal 
Sipos Lóránt – Tófalvi Éva 
Filip Bogdan – Borcea Mihaela-Alexandra 
Máthé Loránd – Szőke Boglárka 
Tánczos Tamás – Madár Lenke 
Daniel Gábor Zoltán – Lőrincz Erzsébet 
Dorin Remus-Bogdan – Anițoaei Florina-Ionela 
Orbán Zsolt – Szakács-László Krisztina 
Bînțu Simion-Adrian – Isaincu Adriana 
Lőrincz Lajos Ferencz – Farkas Mária 
Mihálcz Endre – Sándor Rozália 
Kovács János – Daradics Izolda n

oKTóBer 2.

Hátrahagyottak emlékezete 
Csíkszeredában
A hazájukért életüket áldozó aradi vérta-
núkra, valamint családtagjaikra emlékez-
ve nyílt meg a Hátrahagyottak emlékezete 
című kültéri kiállítás Csíkszeredában, a 
Szabadság téren. A Hátrahagyottak em-
lékezete kiállítás a Magyar Honvédelmi 
Minisztérium Rendezvényszervező Hi-
vatalának megrendelésére készült, bejárva 
különböző erdélyi helyszíneket. A tárlat 
az 1849-es aradi vértanúk szeretteinek 
állított emléket. A nagy méretű pannók a 
vértanú-feleségek, menyasszonyok alakját 
láttatják, ugyanakkor ismertették román 
és magyar nyelven életútjukat. A kiállítást 
Csíkszeredában a Carola Egyesület, a Ba-
lassi Intézet – Magyarország Kulturális 
Központja és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács szervezte, Magyarország Csíksze-
redai Főkonzulátusával partnerségben.

oKTóBer 3.

Tizennyolc éve vállal felelősséget 
az erdélyi magyar közösségért  
a Sapientia EMTE
Nagykorúvá vált a Sapientia Erdélyi Ma-
gyar Tudományegyetem. A felsőoktatási 
intézmény tizennyolc éve nyitotta meg a ka-
puit, jelenleg négy helyszínen – Csíkszere-
dában, Marosvásárhelyen, Kolozsváron és 
Sepsiszentgyörgyön – zajlanak képzések. 
A felsőoktatási intézmény 2001. október 
3-án nyitotta meg kapuit, az intézményi 
akkreditációt követően a Szenátus elhatá-
rozta, hogy az első tanévnyitó évfordulóját 
az Egyetem Napjává nyilvánítja, amelyet 
évenként megünnepelnek az egyetem va-
lamelyik helyszínén. Idén Csíkszeredában 
tartották meg az egyetem napi rendez-
vényt, a Csíki Moziban.

oKTóBer 6.

Elindították az eljárást  
Csíkszereda címerének 
hivatalosításához
Újra elfogadták Csíkszereda címerterveze-
tét a helyi önkormányzati képviselők. Ám 
azt a kormánynak is jóvá kell hagynia, hogy 
az önkormányzat hivatalosan is használ-
hassa a megyeszékhely címerét a különböző 
okmányokon és hivatalos dokumentumo-
kon. Csíkszereda címertervezetét 2009-
ben fogadta el először, majd 2013-ban 
módosította a csíkszeredai önkormányzati 

Mi történt 2018 októberében   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

képviselő-testület. Így elindították az eljá-
rást a város címerének hivatalosításához, 
és benyújtották a kormányhoz elfogadás-
ra. A kormányfőtitkárságtól nemrég érke-
zett visszajelzés, amelyben kiegészítéseket 
kértek. A tervezetet a meghirdetési eljárás 
jegyzőkönyvével együtt újra elküldték a 
kormányhoz, és ha jóváhagyják egy hatá-
rozattal, akkor hivatalosan is lehet majd 
használni a címert a városházi dokumen-
tumokon.

oKTóBer 15.

Pályaudvar lesz a csíkszeredai 
buszállomásból
Jelentősen átalakul a csíkszeredai távolsá-
gi autóbusz-állomás, amennyiben a tervbe 
vett, európai uniós támogatással elképzelt 
fejlesztések megvalósulnak. A távolsági bu-
szok nem parkolhatnak az új létesítmény-
ben, csak a városi tömegközlekedés jármű-
vei, és forgalmi változásokra is kell készülni. 
Nem lesz többé állomáshely, ahol folyama-
tosan parkolhatnak a távolsági buszjárato-
kat üzemeltető cégek járművei, hanem csak 
indulási és érkezési oldal, ahol a buszok 
felveszik, illetve leteszik az utasokat, majd 
továbbhaladnak – ez az egyik legfontosabb 
változás a csíkszeredai távolsági autóbusz-
állomás tervezett átalakítását illetően. A 
terv szerint két részre oszlik majd az állo-
más területe, az egyik rész a városi buszjára-
tok számára lesz fenntartva, és ott lesz ezek 
végállomása is, számukra a Hargita utca 
irányából biztosítják a ki- és behajtást. A 
másik részen a távolsági autóbuszok kapnak 
helyet, amelyek a Brassói útról térhetnek be 
a kijelölt beállóhelyekre, ahol az utasok le-
szállnak, kissé távolabb, az indulási oldalon 
pedig az utasfelvétel történik. Külön helyük 
lesz a nemzetközi járatoknak, és lesz egy 
tranzitzóna is, ahová a városon csak áthala-
dó távolsági buszok állhatnak be.

oKTóBer 15. 

Öt csíki forrás vizét vizsgálták be, 
van, amelyiket egyáltalán nem 
ajánlják emberi fogyasztásra
Míg a Taplocai, Somlyói és Zsögödi borvíz-
forrás vizének minősége megfelelő, a Piricskei-
forrás vize nem ajánlott emberi fogyasztásra 
– derítették ki egyetemisták mikrobiológiai 
vizsgálatok során. Nyolc különböző mik-
robiológiai vizsgálatot végeztek Csíkszéken 
a Taplocai, Somlyói, Zsögödi, Borsáros és 
Piricskei-forrásból vett vízmintákon a Sa-
pientia egyetem fenntartható biotechnoló-
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284-es határozat 
a „Hargita utca rehabilitációja a Rét utca 
és Hargita utca útkereszteződéssel együtt” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának jóváhagyá - 
sára 

285-ös határozat 
a „Hargita utca 11. és Brassói út 6. szám alatti 
tömbházak hőszigetelése“ megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatai költségé-
nek jóváhagyása 

286-os határozat 
a Csíki Játékszín státusjegyzékének módosí-
tására

287-es határozat 
a „Kicsimező utca felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációját jóváhagyó 2016/226-os, utólag 
módosított és kiegészített határozat kiegészí-
tésére

288-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Varos képviselő-
jének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi 
Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szava-
zásáról a hótalanítási szolgáltatások díjszabá-
sának módosítását illetően

289-es határozat 
a „József Attila Általános Iskola felújítása a 
Miron Cristea utcában” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatai dokumentá-
ciójának jóváhagyására

290-es határozat 
a 2018-as évi tagsági díj befizetéséről a Hargi-
ta Közösségi Fejlesztési Társulás részére

291-es határozat 
a Román Úszó- és Öttusa Szövetséggel való 
együttműködésre a 2018–2020-as idények-
ben zajló országos ifjúsági és felnőtt 25 méte-
res úszóbajnokság megtartására a csíkszere-
dai Csíki Csobbanóban

292-es határozat 
a csíkszeredai „Csíki Csobbanó” uszoda mű-
ködési és használati szabályzatának elfogadá-
sára vonatkozó 2017/184-es határozat 1-es 
számú mellékletének módosításra és kiegé-
szítésére

293-as határozat 
a 2018/24-es számú, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város 2018. évi kulturális program-
jainak és költségvetésének jóváhagyásáról 
című határozat 1-es sz. mellékletének mó-
dosítására

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. október 10-én 
rendkívüli, október 26-án rendes ülést, ok-
tóber 31-en pedig szintén rendkívüli ülést 
tartott.

275-ös határozat 
a „Regionális mobilitás ösztönzésére, a re-
gionális közúti infrastruktúra és a TEN-T 
hálózat összekapcsolására”, beleértve a 
multimodális csomópontok, illetve befeje-
zetlen projektek megvalósításához szüksé-
ges költségek, tevékenységek jóváhagyására 
(P.O.R.02014-2020)

276-os határozat 
a Hunyadi János 41-43. szám alatt lévő 2911-
es számú laktanyához tartozó 466 nm felü-
letnek az állam közvagyonából és a Nemzeti 
Honvédelmi Minisztérium kezeléséből való 
átvétele, a Csíkszereda Megyei Jogú Város 
közvagyonába és ügykezelésébe való áthelye-
zését jóváhagyó 2017/140-es számú határo-
zat módosítására 

277-es határozat 
a Petőfi Sándor 8. szám alatti lakás kiutalásá-
nak jóváhagyásáról 

278-as határozat 
a Szeredai fürdőn található terület megosztá-
sának jóváhagyására, telekkönyvezés céljából

279-es határozat 
a csíkszeredai Mihail Sadoveanu utca 6. szám 
alatti ingatlanra vonatkozó 692-60886/ 
30.12.2011-es számú bérleti szerződés hosz-
szabbításának jóváhagyására

280-as határozat 
a csíkszeredai Szék útja 139. szám alatti in-
gatlanra vonatkozó 37/17.02.2009-es számú 
bérleti szerződés meghosszabbításának jóvá-
hagyására

281-es határozat 
a Stadion utca 3. szám alatti területek a VSK 
Csíkszereda Sportklub kezelésébe való adá-
sát meghatározó, 2017/51-es számú határozat 
módosításának jóváhagyására

282-es határozat 
a Stadion 1–3. szám alatti területek verseny-
tárgyaláson való haszonbérbe adásáról

283-as határozat
„Kós Károly Szakközépiskola műhelye elkez-
dett munkálatainak befejezése” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációjának jóváhagyására vonatkozó ha-
tározattervezet indoklására

A városi önkormányzat  
határozataiból

giák mesteri szakjának első éves hallgatói. 
A mikrobiológiai vizsgálatok eredménye-
iből kiderült, hogy a Taplocai, Somlyói és 
a Zsögödi borvízforrás vizének minősége 
megfelelő volt a vizsgált időpontban (ok-
tóber 11.), a Borsáros forrás vizében olyan 
coliform baktériumokat mutattak ki, amely 
mikrobacsoport nem tűrhető meg az ivó-
víznek minősített folyadékban. A Piricskei 
forrás vize sem ajánlott emberi fogyasztás-
ra, ugyanis a bevizsgált mintában nagyon 
magas volt a baktériumok összcsíraszáma, 
nagy mennyiségben azonosítottak benne 
coliform baktériumokat, fekális eredetű 
kólibacilusokat, illetve egyéb baktériumo-
kat. Ezek elsősorban gyomorrontást, has-
menést okozhatnak.

oKTóBer 22.

Elkezdődött a rég várt beruházás  
a Kalász lakótelepen
Első lépésként a csapadékvíz-elvezető há-
lózat gerincvezetéke készül el, amelynek 
kialakítása érdekében több nyomvonalon 
kell ásni. Nemcsak a huszonhét bádogga-
rázs tűnt el a Hunyadi János utca 39-es és 
a Tető utca 13-as számú tömbházak által 
határolt területről, hanem a földmunkák 
is megkezdődtek. A garázsbontásra azért 
volt szükség, hogy a Kalász lakótelep új 
esővíz-elvezető hálózatának gerincveze-
tékét le tudják fektetni. A Hunyadi János 
utca alsó szakaszán, a hadsereg helyőrségi 
klubjának épülete közelében csatlakozik 
a meglévő hálózathoz az új fővezeték. Az 
említett gerincvezeték, amely később több 
irányba ágazik el, a Tető utcán át egészen a 
Venczel József utcáig tart. Egy másik nyom-
vonalon is ásni kezdenek. Utóbbi gerinc-
vezeték a Hunyadi János és Márton Áron 
utcák kereszteződésében levő körforga-
lomtól indul, majd kettéválik, az egyik ága 
a lakótelepi lépcsősor mellett halad felfelé, 
a másik a Szent Ágoston templom mellett 
vezet fel a lakótelepre. A felásott út- és jár-
daburkolatot úgy állítják helyre, hogy télen 
is biztosítva legyenek a közlekedés feltét-
elei.

oKTóBer 28.

Csíkszeredai őrtűz 
A Székely Nemzeti Tanács Csíkszeredá-
ban is őrtűz gyújtásával hívta fel a figyelmet 
a székely autonómiatörekvésekre a Mikó-
vár előtti parkolóban. A mintegy kétszáz 
résztvevő – köztük katalán és partiumi 
zászlót lengető személyek is voltak – először 
elénekelte a magyar, majd székely him-
nuszt, ezt követően Veress Dávid csíkszéki 
SZNT-vezető tartott beszédet. A mai nap 
jelzés, hogy Székelyföld továbbra sem adja 
fel az önrendelkezés iránti törekvését – fo-
galmazott, tolmácsolva a Székely Nemzeti 
Tanács üzenetét. n
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A garantált minimálbérre vonatkozó 2001/ 
416-os törvényt módosító 2018/192-es tör-
vény értelmében az önkormányzatoknak 
összesíteniük kell a helyi jogi és magán-
személyektől, egyéni- és családi vállalkozá-
soktól érkező munkaerő-igényléseket, és az 
idénymunkákra (napszámos munkára) be 
kell osztani a szociális támogatásban része-
sülő személyeket. A beosztást tartalmazó 
listát ki kell függesztenie a polgármesteri 
hivatalban.

Mindazon jogi személyek, akik a szezoná-
lis tevékenységük elvégzéséhez munkaerőt 

Munkaerő szezonális tevékenységekhez
igényelnének, kérést nyújthatnak be a Szoci-
ális közszolgálathoz (Csíkszereda, Vár tér 1. 
szám, 29-es iroda, vagy e-mailben a social@
szereda.ro címen), amelyben meg kell ne-
vezniük, milyen tevékenységhez igénylik a 
napszámos munkaerőt, az ideiglenesen al-
kalmazott személyek számát, valamint a te-
vékenység időpontját. Az igénylések letételi 
határideje minden hónap 20-a a következő 
hónapra. 

Fontos tudnivaló: a 2011/52-es törvény a 
napszámos által elvégzett tevékenység java-
dalmazását is előirányozza, amely a mun-

káltató és a napszámos közötti megegyezés 
tárgyát képezi. 

Az újonnan életbe lépett törvény ugyan-
akkor azt is szabályozza, hogy az esetben, ha 
a munkaképes személy két szezonális tevé-
kenység elvégzését visszautasítja, a követke-
ző hónaptól elveszíti jogosultságát a szociális 
támogatásra, és csak 12 hónap múlva veheti 
azt újból igénybe.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Szociális közszolgálata ugyan-
akkor pontosítja: a szezonális tevékenység 
– mint új kereseti és munkaviszonyi lehető-
ség – nem élvez elsőbbséget a 2001/416-os 
törvény által szavatolt közhasznú munka 
elvégzésével szemben. n

294-es határozat 
a 2018. novemberi kulturális programok elfo-
gadásáról

295-ös határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város területén a 
termékek, kereskedelmi tevékenység és a pi-
aci szolgáltatások engedélyeztetését elfogadó 
szabályzat elfogadásáról 

296-os határozat 
a 2018–2021-es évek költségvetését elfoga-
dó 2018/34-es számú határozat, a 2018-as 
év költségvetését elfogadó 2018/4-es számú 
határozat, a 2018-as teljesen vagy részlegesen 

helyi költségvetésből támogatott beruházási 
lista, illetve a saját forrásból és támogatások-
ból finanszírozott beruházási lista módosítá-
sára

297-es határozat
„Csíkszereda Megyei Jogú Város ivóvízel-
látásból és szennyvíztisztításból származó 
fejlesztési kvótáinak jóváhagyásáról” szóló 
2004/173-as számú határozat módosítá-
sáról

298-as határozat
a Majláth Gusztáv Károly térre vonatkozó 
övezeti rendezési terv módosításáról

299-es határozat 
az Akác utca 1. szám alatt található ingatla-
nok/épületek megvásárlásának jóváhagyásáról

300-as határozat 
a 2018–2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat, a 2018-as év 
költségvetését elfogadó 2018/4-es számú hatá-
rozat, a 2018-as teljesen vagy részlegesen helyi 
költségvetésből támogatott beruházási lista 
módosítására

301-es határozat 
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
kének módosítása n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat decemberi témáiból
Dr. Bene Gábor: Nemzetet építs! – előadás 
2018. december 7., péntek, 16.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Hahner Péter történész a Pécsi Tudomány-
egyetem Újkortörténeti Tanszékének veze-
tője volt. Több francia és angol klasszikus 
történelmi művet és életrajzot ültetett át ma-
gyarra. Most megjelent könyve a tizenkette-
dik önálló kötete. Korábbi munkái Francia-
ország és az Amerikai Egyesült Államok tör-
ténelmével foglalkoztak. A történelem iránt 

Dr. Hahner Péter: 100 történelmi tévhit és 13 diktátor – előadás
2018. december 7., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

érdeklődők a Rubicon című folyóiratban is 
rendszeresen találkozhatnak írásaival. 

Miért is kérdőjeleznénk meg egy történel-
mi esemény leírását, egy hadvezér vagy ki-
rály jellemzését, amikor iskolában is tanul-
tunk, filmet láttunk, olvastunk róla? Néró 
felgyújtotta Rómát, a Szent Koronát a pápa 
adta Szent Istvánnak, a mohácsi vereségért 

a magyar nemesség a felelős, Jaltában osz-
tották fel a világot. – Kívülről fújjuk mind-
annyian. Csakhogy sok esetben a biztosnak 
vélt tudás cáfolható. Mégpedig nem egy má-
sik hiedelemmel, hanem tényekkel. E könyv 
szerzője 100 történelmi tévhitet oszlat el, s 
állít velük szembe hiteles forrásokat és tör-
ténészi következtetéseket. 

„Az etnográfusok ősi vezetőként olyan sze-
mélyről elmélkednek, akit a törzs vagy kö-
zösség tagjai önként, minden kényszer nél-
kül követnek. Ezek az ősi vezetők nem egy 
strukturális szerveződés élén álltak, mert ak-
kor még nem volt olyan. Hozzáteszem, nem 
ismerték a demokratikus centralizmust, a 
pártfegyelmet, és a tagdíjfizetési kötelezettsé-
get sem! A szükséges dolgokat viszont, vagy 

együtt készítették, vagy összeadták, hogy a 
közösség működni tudjon. A kettős vezetés 
úgy jött létre őseinknél, hogy a harchoz „gyu-
lát”, azaz operatív vezetőt választottak, ám 
békeidőben nem volt választás, hanem „ki-
választódás” révén követtek minta-adó egyé-
niségeket! Ma a nemzetépítő kisközösség 
„őrző-alapítója” szintén kiválasztódna azzal, 
hogy összehozza a nemzetépítőket! Mellé a 

közösség „élenjárót” – mint alkalmas opera-
tív vezetőt – választana, vagy akár sorsolhat-
na is, az arra érdemesnek látszó önkéntesek 
közül. 

Így válna az alapító „csak őrzővé”, aki nem 
avatkozhat bele tovább az operatív vezetésbe, 
csupán ellenőrizhetné azt, mert a létrehozás 
nemzet-egyesítő céljait neki kell őriznie, meg-
óvnia!” 
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Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutatja, 
hogy a város és környék polgárai számára fon-
tos, keresett a heti rendszerességgel megtar-
tott ingyenes jogi tanácsadás. Túl azon, hogy a 
polgárok anyanyelvükön kaphatnak szakszerű 
tájékoztatást, eligazítást a különböző jogi ter-
mészetű kérdéseikre, a törvényszéki határoza-
tok pontos értelmezésére, még minden esetben 
a zsebükben maradhat az a csekély 100 lej is, 
amelyet a hivatalos tanácsadás keretében, hono-
ráriumként máshol ki kellene fizessenek. 

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete 
értesíti a város, 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 előze-
tes bejelentkezés: telefonon a 0266 311 836-os, a 
0743-663 590-es számokon vagy személyesen. n

Ingyenes jogi  
tanácsadás

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

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Szőke Domokos Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság; 
Urbanisztikai szakbizottság December 6.

Veress Dávid Közigazgatási és jogi szakbizottság;  
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság December 13.

Biro Hanna-Barbara Oktatási szakbizottság;  
Urbanisztikai szakbizottság December 20.

Tófalvi Éva Szociális, sport szakbizottság;  
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság December 27.

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

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

sággal bír az állandó törekvés, melynek célja 
az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megyeszék-
hely polgáraival. Éppen ebből a megfonto-
lásból, azért hogy a városunk lakói érezzék 

és tudják: gondjaik és kérdéseik a mi gond-
jaink és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk a 
Városháza főbb osztályainak a fogadónapját 
és az időintervallumokat, amikor kérdéseik-
kel, észrevételeikkel személyesen fordulhat-
nak a szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 9.00 – 10.00 

Főépítész Hétfő 9.00 – 13.00 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

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

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 

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

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

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

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 9.00 – 13.00 

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

tapasztalt problémákat, hogy minél hama-
rabb kijavíthassuk azokat. 

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

panaszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszol-
gálati iroda melletti részen található. Kér-
jük kedves ügyfeleinket, hogy a Városházán 
történő ügyintézés során felmerült bármely 
észrevételüket, panaszukat, ötleteiket bátran 
juttassák el hozzánk e módon is. n

Századunkat az információ és a tudomány 
századaként jellemzik sokan. Valóban a 
kultúránk mindkét eleme, sohasem látott 
mértékben fejlődött, valósággal zúdult ránk. 
Sajnos, hogy ebben az áradatban, nagyon 
nehéz, sokak számára szinte lehetetlen az 

Nagy Antal: Para- és áltudományok a 21. században – előadás 
2018. december 14., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

értéket az értéktelentől elválasztani. Elő-
adásomban szeretném felhívni a figyelmet 
néhány szempontra, amelyeket figyelembe 
véve tájékozódhatnánk a felmerült kérdések 
között. Sajnos, hogy az utóbbi évszázadban 
a tudományok fejlődésével párhuzamosan, 

az irracionális, áltudományos nézetek- sok-
szor a médiák hathatós közreműködésével-
tovább terjedtek a közvéleményben, a társa-
dalmunkban. Ennek a terjedésnek a megállí-
tásához szeretnénk hozzájárulni a magunk 
módján...tájékoztat az előadó. n
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Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. 
A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal – Vár tér 1. szám, 530110. Telefon: 0266 315 120, fax: 0266 371 165
E-mail: primaria@miercureaciuc.ro; varoshaza@szereda.ro; http://www.szereda.ro

Szerkeszti: Ady András, Szabó Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda 

Hurrá! Jön a Mikulás

A hónap üzenete: 
Ajándékba helyit  
a helyitől

A szeretet és az ajándékozás ünnepe kö-
zeledtével ideje lenne egy kicsit jobban 
figyelnünk az ajándékozásra. Persze, 
hogy könnyebb egy nagyáruházban, 
és lehetőleg egyszerre mindent bevásá-
rolni, de nem jobb lenne, ha kisebb-na-
gyobb pénzünk a környezetünkben élő 
ember, az itt élő termelő, vagy szolgál-
tató karácsonyát tenné boldogabbá? A 
vásárlónak és a portékáját kínálónak 
egyaránt hasznos folyamat ez: szá-
munkra nem állna fenn annak a lehe-
tősége, hogy tucatárukkal traktáljuk a 
szeretteinket, a vállalkozónak meg ér-
tékes anyagi-emberi támogatás a vásár-
lásunk. A helyben elköltött és helyben 
felhasznált anyagiakon innen és túl: ha 
nem ismerőstől vásárolunk, ismerősre, 
barátra találhatunk, ha meg visszaté-
rünk a kedvenc mesteremberünkhöz, 
kézművesünkhöz, akkor fenntartunk 
így is egy barátságot. A szeretet ünnepe 
következik, vásárlásainkkal is támogas-
suk a hozzánk közelállókat! n

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

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

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

csatornák lefolyóit.” Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala köszönetét fejezi ki mindazon 
természetes és jogi személyeknek, akik az 
idei első havazást követően mentesítették az 
ingatlanjuk előtti járófelületeket a hótól és jég-
től, ugyanakkor az ezt elmulasztókat felkéri, 
tegyenek eleget kötelességüknek az akadály-
mentes közlekedés érdekében. 

Arra is felkérjük az ingatlantulajdonosokat 
és a lakástulajdonosi társulások vezetőit, hogy 
tegyenek biztonsági intézkedéseket a tetőkről 
lezúduló hó által okozott balesetek megelőzé-
se érdekében. n

A magánszemélyek és a lakás- 
tulajdonosi társulások kötelessége  
a járdák hótalanítása
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton is 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyi ön-
kormányzat Csíkszereda városgazdálkodási 
normáiról szóló, módosított 80/2004-es hatá-
rozata értelmében: „Mind a természetes és jogi 
személyek, mind a lakástulajdonosi társulások 

kötelességei közé tartozik a használatukban 
lévő épületekhez tartozó járdák hótalanítása 
és csúszásmentesítése, mind ahányszor ez 
szükséges. A járdák hótalanításakor össze-
gyűlt havat, jeget a forgalom akadályozása 
nélkül kell összegyűjteni, szabadon hagyva a 


