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Megújul két csíkszeredai iskola udvara

Gyermeknapra befejeznék a munkálatokat

Vitézavató Csíkszeredában

villáMlátogatáson a tél

15 cm-es hóréteg 
a Hargitán

két iskola udvarának felújítása 
zajlik ezekben a napokban csík-
szeredában. a Xantus jános és 
a Petőfi Sándor iskoláknál folyó 
területrendezési munkálatokat a 
gyermeknapra szeretnék befe-
jezni – tájékoztatott antal attila 
alpolgármester.

takács éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

Megújul a taplocai Xantus 
János Általános Iskola 
udvara. Antal Attila  al-

polgármester a Hargita Népének 
elmondta, a Xantus János iskola-

központ pályázati úton szerzett 
pénzt arra, hogy a taplocai iskola 
udvarán helyreállítsák a sportpá-
lyát, kialakítsák a bejáratot és javít-
sák a zöldövezetet. „Ezzel egy idő-
ben az önkormányzat által az iskola 
rendelkezésére bocsátott költség-
vetési keretből megújul az épület 
homlokzata is, bízunk benne, hogy 
a gyermeknap táján már a meg-
újult, szép iskolaudvaron tudnak 
avatóünnepséget tartani” – mond-
ta Antal Attila. 

Gőzerővel folyik és a vége felé 
tart a Petőfi Sándor Általános Is-
kola udvarának felújítási munkála-

ta is. Ezekben a napokban a bejára-
ti útszakaszon dolgoznak, de az is-
kola belső udvarának térkövezése, 
a kerítés felújítása is folyamatban 
van. Az iskola előtti parkrészen 
új növényeket ültettek el, készül 
az iskolaudvar megvilágítása és a 
homlokzat díszmegvilágítása, to-
vábbá a földbe helyezik az épület 
homlokzatán húzódó kábeleket. 
Az ősszel elkezdett munkálatokat 
az önkormányzat teljes egészében 
saját költségvetéséből állja, a beru-
házás összértéke meghaladja a 270 
ezer lejt – tudtuk meg az alpolgár-
mestertől.

Vitézavató ünnepséget tartottak 
szombaton a csíkszeredai Mil-
lenniumi-templomban, amelynek 
során újabb tagokkal bővültek a 
történelmi vitézi rendhez tarto-
zó erdélyi törzsek: tizenhét tag-
gal a Székely Törzs, illetve hét 
taggal az Észak-erdélyi Törzs. 

hN-információ

A Történelmi Vitézi Rend ha-
gyományaihoz híven a Szent 
Koronára esküdtek, a nem-

zet és a hon védelmére tettek foga-
dalmat szombaton az erdélyi vitéz-
jelöltek. A magyarok legfontosabb 
történelmi ereklyéjének másolatát 
az ünnepségre érkező Magyar Koro-
naőrök Egyesületének tagjai hozták, 
és az avatás előtti napon szimbolikus 
gesztusként a csíksomlyói Mária-
szobor lábaihoz helyezték. 

Az 1920-ban létrehozott szerve-
zet célja kitüntetni és megjutalmaz-
ni azokat, akik a világháborúban és 
a forradalmak idején vitézségükkel 
és hazafias érzésükkel kitűntek, 
továbbá a hazához feltétlenül hű 
és megbízható egyénekből és azok 
leszármazottjaiból válságos időre 
nemzetvédelmi szervezetet alkot-

ni. Erről így vallanak honlapjukon: 
„Cél, hogy tagjai családjukkal erős, 
keresztény–keresztyén erkölcsű, 
békében bölcs és dolgos, háború-
ban erős, hazánkhoz mindenkor és 
minden körülmények között hű, 
nemzetfenntartó, a magyar társa-
dalmat erősítő szervezetet képezze-
nek, hogy azokat megjutalmazza és 
a magyarság hűségében megtartsa, 
akik a világháborúban és a nemzeti 
felkelésekben egyéni önfeláldozás-

ra kész vitézségükkel és nemzeti ér-
zésükkel tűntek ki, hogy érdemeik 
méltánylásával ápolják a hazafias 
erényeket”. 

A csíkszeredai ünnepséget vitéz 
Lázár Elemér országos törzskapitány 
szervezte, a Darvas-Kozma József 
címzetes esperes és a 93 esztendős 
Orbán László pápai prelátus által 
celebrált szentmisét követően vitéz 
Hunyadi László budapesti főkapi-
tány végezte el az avatási szertartást. 

Fagyosszentek előtt visszatért a 
tél Hargita megyébe: Erdély más 
régióihoz hasonlóan, a térség-
ben a hétvégén erősen lehűlt a 
hőmérséklet, sokfelé havas eső 
hullott, Hargitafürdőn pedig he-
lyenként 15 centiméteres hóré-
teget is mértek.

hN-információ

Főként a turistákat érte meg-
lepetésként, hogy a hétvé-
gén szinte 24 óráig tartó 

havazást és havas esőt tapasztaltak 
Hargitafürdőn: a hirtelen hideg-
gé és zimankóssá vált időjárásnak 
köszönhetően a lehulló hóréteg 
nem olvadt el, és helyenként elérte 
a 15 centiméteres vastagságot is. A 
Hargitafürdőre látogatók vagy on-
nan távozni kívánók nehézségeket 
tapasztaltak az autós közlekedésben. 

A megye más részein is hason-
ló körülményeket észleltek: Gyer-
gyószentmiklós környékén szomba-

ton órákig tartó havas eső nehezítette 
a közúti forgalmat, a Bucsin-tetőn 
tíz centiméteres hó hullott, Szent-
egyháza felé autózó olvasóink pedig 
arról számoltak be, hogy az úttestet 
2-3 centiméteres hóréteg fedte be. A 
Bucsin-tetőn egyébként vasárnapra 
sem javultak jelentősen a körülmé-
nyek: Köllő Enikő meteorológus 
szerint reggel nyolc órakor a hóréteg 
vastagsága mintegy 7 centiméter volt, 
a nap folyamán pedig folytatódott a 
havazás. A hétvége leghidegebb éjsza-
kai átlaghőmérsékletét is itt mérték: 
mínusz 3,3 Celsius-fok volt. 

Cătălin Romanescu, az orszá-
gos útügyi hivatal Hargita megyei 
igazgatója szerint vasárnap a megye 
területének nagy részén már ne-
hézségek nélkül lehetett közleked-
ni. A hideg időjárásra tekintettel a 
csíkszeredai Goscom Rt. újra bein-
dította a május elsejétől leállított 
távhőszolgáltatást a csíkszeredai 
tömbházak számára. 

Látványos változások a Petőfi iskola udvarán: térköveket fektettek le, növényeket ültettek, és dolgoznak a homlokzat díszkivilágításán fotó: csíki zsolt

Több szakaszon nehezen lehetett közlekedni a hét végén a havas útviszonyok miatt 
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