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Dekorációkat helyeztek el tegnap a Petőfi utcán. Fényes ünnepvárás fotó: csíki zsolt

Idén Is lesz adventI koszorú Csíkszeredában 

Vasárnap 
ünnepélyes gyertyagyújtás

a Csakegy továbbította az adományokat

Sokan segítettek

Aláírásgyűjtéssel tiltAkoznAk A tAplocAiAk

Nem akarnak antennát
Óriástrikolórral vonulna  

az Új Jobboldal
Aláírásgyűjtésbe kezdtek csík
taploca lakói annak érdekében, 
hogy ne telepítsen a Vo dafone 
telekommunikációs cég újabb an
tennát a környék lakott területén 
belül. Az íveket ma adják át a pol
gármesteri hivatal illetékesének, 
értesüléseink szerint a kezdemé
nyezést a helyi önkormányzat is 
felkarolja.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Nem értenek egyet Csík
taploca lakói azzal, hogy a 
Vodafone telefontársaság 

újabb antennát szereljen fel a vá
rosnak ebben a részében, ráadásul 
lakott területen. Emiatt lakossági 
kezdeményezésre aláírásgyűjtés in
dult, az íveket a mai nap folyamán 
adják le a Csíkszeredai Polgármes
teri Hivatalban. Az aláírásgyűjtés a 
helyi lakosok ötlete volt, ezt a kez
deményezést karolta fel a Taplocai 

Érdekvédelmi Egyesület és a helyi 
közbirtokosság.

 – Tulajdonképpen azt fájlaljuk, 
hogy az érdekvédelmi egyesületet 
nem kérdezték meg az ügyben, az 
itteni lakosokról  nem is beszélve – 
számolt be lapunknak Orbán Péter, 
az egyesület elnöke. Megjegyezte, 
nincsenek pontos információik az 
antenna tervezett helyéről, de azt 
tudják, hogy lakott területen állí
tanák fel. Orbán azt hangoztatta: a 
közvélemény attól tart, hogy az an
tenna káros lehet az ott élők egész
ségére. 

– Nem hiányzik nekünk – fog
lalta össze.

Összesen 510 magánszemély és 
13 cég írta alá az aláírásgyűjtő íveket 
– számolt be az egyesület egyik, ada
tokat összesítő munkatársa.

– Még vannak olyan névsorok, 
amelyeket nem kaptunk vissza, és 
vannak lakók, akiket nem sikerült 
otthon találni, de ezeket az adatokat 

utólag mellékelhetjük az iratcso
móhoz – közölte. – A taplocaiak 
megmutatták, hogy odaállnak az 
ügy mellé, minden megkérdezett 
személy nevével vállalja, hogy ellenzi 
az antenna kihelyezését. Olyan sze
mély is támogatott az aláírásával, aki 
nem Taplocán él, de itt akar építeni. 
Szóval tegyék, ahová akarják, csak jó 
messzire tőlünk! – hangsúlyozta. 

Szőke Domokos, Csíkszereda 
alpolgármestere lapunknak úgy nyi
latkozott, figyelembe fogják venni a 
taplocaiak kezdeményezését. 

– Már megkerestek minket a 
Vodafone munkatársai, hogy újabb 
antennákat telepítenének a térségbe, 
mi azonban urbanisztikai okokra 
hivatkozva, egy átiratban visszauta
sítottuk a kérésüket. Amikor újból 
jelentkeznek, akkor ezt a kezdemé
nyezést is okként fogjuk felhozni, 
mivel nyomós érv, hogy a lakók nem 
értenek egyet a tervezett beruházás
sal – jelezte az elöljáró.

one World 

Korrupció 
a vásznon

Az emberi jogok problémaköré
ből ragad ki szeleteket az a do
kumentumfilmfesztivál, amely 
holnap este kezdődik a csíki szé
kely Múzeum kossuth utcai ga
lériájában. A találkozón román, 
nagybritanniai, dán és amerikai 
filmeket vetítenek.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

One World címmel kezdődik  
dokumentumfilmfeszti
vál. A bemutatott alkotá

sok izgalmas emberjogi kérdéseket 
vetnek fel, a téma a korrupció. 

– Romániában negyedik éve 
rendezik meg a fesztivált, idén elő
ször Csíkszeredában is. Nálunk 
a fesztiválprogramban található 
36 filmből készült válogatás lesz 
látható – mondta GeczőDávid 
Bíborka, a Csíki Székely Múzeum 
PRmenedzsere. A fesztivál románi
ai turnéjában nyolc város vesz részt: 
Brassó, Krajova, Kolozsvár, Jászvá
sár, Csíkszereda, Szeben, Temesvár 
és Marosvásárhely. Csíkszeredában 
november 22–24e között zajlik az 
esemény, a filmvetítések kezdési idő
pontja esténként 18 és 20 óra. 

– Ma hattól látható a Változás 
Bogotában című film, amely két vá
rosvezető harcát mutatja be a világ 
egyik legveszélyesebb városának a 
megváltoztatásáért, illetve nyolctól a 
Tisztes bűnözők, amely az orosz maf
fia létrejöttéről és annak működésé
ről szól, három volt maffiavezér elbe
szélése alapján. Holnap történelmi 
témákat feldolgozó filmek lesznek, 
mint a forradalom utáni időszakról 
szóló După revoluţie – emelte ki a 
múzeum munkatársa. A fesztiválon 
a részvétel ingyenes.

HN-információ

Mintegy 300 személy rész
vételére számít az Új 
Jobboldal (Noua Dre

aptă) szélsőséges román szervezet a 
december 1jén Csíkszeredába meg
hirdetett felvonulásán. A román 
nemzeti ünnep apropóján elterve
zett rendezvényen Codrin Goia, a 
„propagandaosztály koordinátora” 
szerint egy húszméteres román zász
lóval, hazafias dalokat énekelve ké
szülnek felvonulni a városközpont
ban – értesült az Adevărul napilap. 

Goia kiemelte: demonstráció
juknak nincs magyarellenes jellege, 
rendezvényükre minden magyar 
lakost szívesen várnak. Hozzátette, 
provokációkra számít az RMDSZ 
vagy más magyar szervezetek részé
ről, és – mivel az Új Jobboldal elhatá
rolódik a xenofóbiától és a botrány
keltéstől – a nyugalom megőrzésére 

szólította fel a csíkszeredai magyar 
közösséget. Goia közölte, a köztéri 
rendezvényre nincs engedélyük a 
polgármesteri hivataltól, de ahhoz, 
hogy megünnepeljék december 
1jét, ilyesmire nincs is szükségük. 

Mint arról korábban beszá
moltunk, az Új Jobboldal honlap
ján korábban toborzó jelent meg, 
amelyben Csíkszeredába, „Románia 
szívébe” hívják a nemzeti ünnepen 
azokat, akiknek „elegük van a ma
gyar szeparatisták alkotmányellenes 
megnyilvánulásaiból” és akiknek 
nem közömbös „a saját hazájukban 
idegenekké lett Hargita, Kovászna 
és Maros megyei románok sorsa”. 
A többnyire szélsőjobboldali néze
teket valló fiatalokból álló szerve
zet korábban Sepsiszentgyörgyön, 
Gyergyószentmiklóson és Marosvá
sárhelyen is rendezett hasonló felvo
nulásokat. 

A tulipán áruház előtt idén is 
felállítják csíkszereda város 
adventi koszorúját és kará
csonyfáját. Advent idején va
sárnap délutánonként ünnepé
lyes gyertyagyújtás lesz rövid 
műsorral.

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Advent a csendes magunk
ba fordulást, az ünnepre 
való belső előkészülést 

jelenti mindenki számára. Csík
szereda Polgármesteri Hivatala 
az ünnepre hangolódást többek 
között a város adventi koszorú
jának felállításával szeretné segí
teni. Antal Attila alpolgármester 
tájékoztatása szerint az ünnepi 
gyertyagyújtást vasárnap délutá
nonként öt órától a történelmi 
egyházaink lelkészeinek áldásával, 
valamint rövid műsorral szeret
nék emlékezetessé tenni. Az első 

gyertyagyújtás alkalmával a Nagy 
István Zene és Képzőművészeti 
Szakközépiskola kórusa énekel. 
Advent második vasárnapján a 
Mikulás látogat el az adventi ko
szorúhoz, harmadik vasárnap pe
dig megszervezik a hagyományos 
karácsonyfadíszítő versenyt a 
város általános iskoláinak részvé
telével. Karácsony előtt, advent 
utolsó vasárnapján, a negyedik 
gyertya meggyújtásakor ismét a 
művészeti iskola kórusa énekel.

Az alpolgármester elmondta, 
a nagy karácsonyfát, melyet a Pe
tőfi utcában állítanak fel, idén a 
Zsögödi Közbirtokosság adomá
nyozza a városnak, a fa feldíszíté
sére 5000 lejt szántak. Tegnap már 
elkezdték felszerelni a karácsonyi 
díszvilágítás elemeit is. A Kossuth 
utca új díszítő elemeket kap 25 
ezer lej értékben, a többi utcába, 
térre a felújított régi díszeket he
lyezik ki.

két beteg gyerek gyógykezelé
se érdekében rendezett gyűj
tést a csíki Anyák egyesülete 
(csAkegy). A november 15én 
lezárult akciót sikeresnek vélik, 
szép összeggel tudták támogatni 
mindkét gyerek családját. 

T. É.

Nagy Orsika második osztá
lyos leukémiás kislány, vala
mint a kétéves, agykároso

dást szenvedett BotaSzabó Kende 
kezelési költségeinek fedezésére szer
vezett gyűjtést október 25től a Csíki 
Anyák Egyesülete. November köze
péig a két gyereknek 812 lejt sikerült 
összegyűjteni, amihez hozzáadódik 
az októberi Aktív napok alatt gyűlt 
összeg. Abban az esetben, amikor 
célirányosan egyik vagy másik gye
reknek szerették volna eljuttatni az 
adományozók támogatásukat, kizá
rólag a felajánlás szerint továbbította 

az egyesület az összeget. Így Orsika 
édesanyjának összesen 977 lejt, míg 
Kende anyukájának 605 lejt tudtak 
átadni az egyesület képviselői. Bota
Szabó Kende családja a beteg kisfiú 
számára szükséges speciális járóesz
közhöz tudja megvásárolni az 5000 
lejbe kerülő széket. 

A CsAkEgy elnöke, Tibol
di Bea lapunknak elmondta, az 
udvarhelyi édesanyák is össze
gyűjtöttek 100 lejt Orsikának, 
amit a közeljövőben juttatnak el 
a családnak. Tiboldi reményke
dik, hogy a jóság „ragályos”, és a 
továbbiakban is számíthatnak az 
emberek együttérzésére. Bízik 
abban is, hogy az a szolidaritás, 
amivel az emberek a pénzösz
szegeken túl gondolnak a bajba 
jutott gyerekekre, más úton is 
segíti a gyógyulást: sokat nyom 
a latban az önzetlen szeretet, az 
emberek imája.


