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> Kátyú a Szentlélek utcában. Nagyokat 
döccennek az autók Csíkszeredában, a Szent-
lélek úton a készruhagyár és az erdészet épü-
lete között. Mint megtudtuk, vízvezetékcsere 
miatt volt feltörve az aszfalt, azonban a kivite-
lező cég nem fejezte be teljes egészében a mun-
kálatot, nem tömte be a keletkezett árkot, ami 
keresztülszeli majdnem mindkét sávot. Szőke 
Domokos alpolgármester megkeresésünkre el-
mondta, a városvezetés nem tudott erről, és ér-
tesíteni fogja a kivitelező céget, hogy javítsa ki 

az említett útszakaszt. Az elöljáró bízik abban, 
hogy erre egy héten belül sor fog kerülni. 

> Nem lesz gáz Csíkszeredában. Javítási, 
ellenőrzési munkálatok miatt elzárja holnap, 
augusztus 31-én, szerdán a szolgáltató a gázcsa-
pot Csíkszeredában. Az E.ON Gaz illetékesei 
közleményt juttattak el szerkesztőségünkbe, 
amelyben arról értesítenek, hogy a város teljes 
területén reggel kilenc órától szünetelni fog 
holnap a gázszolgáltatás. A szükségessé vált 
ellenőrzési, javítási munkálatok befejezése az 
elképzelt ütemterv szerint délután három óra 

körül várható. Az egyes negyedek, utcarészek 
gázellátása fokozatosan indul újra. A szolgál-
tató figyelemre inti a lakosságot, először is a 
jelzett időpont előtt szerdán a fogyasztók-
nak a balesetek megelőzése érdekében el kell 
oltaniuk a gázrózsák lángját, majd a javítási 
munkálatokat követően ajánlott nagyjából fél 
óráig figyelni az égőket. Amennyiben azok a 
megszokottól eltérő módon működnek, vagy 
netán gázszagot érzékelne, a fogyasztó azon-
nal értesítse a cég üzemirányítási központját a 
0265–200928-as normál díjas vagy a 0800–
800928-as ingyen hívható telefonszámon.

Csíki politikusok őszi
prioritásai

Gazdasági
kérdések a lista 

elején
több egyenrangúan fontos fel-
adat vár a törvényhozásra az őszi 
ülésszakban a csíki parlamenti 
po litikusok szerint. A kisebbségi 
törvény sorsán kívül mind Gyerkó 
lászló szentátor, mind korodi At-
tila képviselő a gazdasági kérdé-
sekre való odafigyelést jelöli meg 
legfontosabb feladataként.

Isán István Csongor
isan.istvan.csongor@hargitanepe.ro

„Ősszel indul a költség-
vetés vitája, ami nagy 
odafigyelést igényel a 

csíki parlamenterek részéről, hiszen 
mindent meg kell tegyünk annak ér-
dekében, hogy a megyei önkormány-
zat, valamint a helyi önkormányzatok, 
számításait képviselni, illetve érvénye-
síteni tudjuk” – mondta el megkeresé-
sünkre Gyerkó László. Korodi Attila 
képviselő is hasonlóan gondolkodik 
a feladatokról. Nagyon fontos, hogy 
a Hargita megyei beruházások kapja-
nak támogatást, ez az ősz egyik legfon-
tosabb feladata – fogalmazott a képvi-
selő. Ugyanakkor a gazdaságélénkítést 
szolgáló törvények megszavazása sem 
tekinthető mellékes feladatnak. Ezeket 
elő is kell készíteni, mondta el Gyerkó. 
„Szeptember folyamán sor kerül a 
Gazdasági Tanács összehívására, itt 
megvitatjuk a konkrét javaslatokat. 
Gondolok többek között a pénzügyi 
törvénykönyv módosításaira – a nagy 
cégek ne Bukarestben adózzanak –, 
az adónemek számának csökkenté-
sére, a közbirtokosságok pénzügyi és 
fiskális helyzetének szabályozására” 
– mondta Gyerkó. Korodi Attila is 
gazdasági vonalon szeretne leginkább 
tevékenykedni a nemsokára kezdődő 
ülésszakban. Mint a külügyi bizottság 
elnöke, azt szeretné, ha a külpolitika 
irányát a gazdasági terjeszkedés felé 
tudná fordítani, valamint ha a székely-
földi döntéshozókkal együtt folya-
matos kapcsolatot tudna kialakítani a 
külképviseletekkel annak érdekében, 
hogy az itteni cégek meg tudjanak 
ragadni bizonyos gazdasági lehető-
ségeket. Ugyanakkor Korodi szerint 
arra is időt kell fordítani, hogy időben 
és zökkenőmentesen menjenek át a 
törvényhozáson a tanügyi törvényt 
kiegészítő jogszabályok is. 

kis hadtörténeti falumúzeum léte-
sítésén törik a fejüket Csík szent
mártonban. A létesítmény a kör-
nyék hegyeiben egykor harcoló 
honvédeknek állítana emléket, de 
emellett a térség látogatói is meg-
ismerhetnék a régióban zajló csa-
ták, a térség történelmét.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro„A térségen végigsepert nem 

is olyan rég két világhá-
ború, szégyen, hogy még 

nincs egy állandó jelleggel működő 
kis hadtörténeti múzeumunk. Annál 
is inkább, hogy szemléltető anyag 
bőven kerülne elő a környék padlá-
sairól” – fogalmazta meg egyik kol-
léga néhány éve. A jelenlevők akkor 
teljes egyetértéssel bólogattak, ám a 
létesítmény azóta sem született meg 
Csíkszéken. Megtörni tetszik a jég, 
méghozzá az egyik legilletékesebb 
helyszínen, Csíkszentmártonban, ott, 
ahol a településtől néhány kilométer-
nyire a hegyek között mindkét vi-
lágháborúban súlyos harcok folytak. 
„Ötletszinten már régen felmerült 
egy, az Úz-völgyében és környékén 
vívott csaták, az ott elesett katonák 
emlékeit őrző kis múzeum létesítése. 
Megerősített az a tapasztalat, hogy 
az ottani honvédtemetőben éven-
te megrendezett emlékünnepségre 
egyre több látogató érkezik leróni 
tiszteletüket az elesett katonák előtt. 
Idén közel ezren vállalták az odauta-
zást, noha köztudott, az út nagyon 

rossz arrafelé. A helyszín is lassacskán 
újjászületik, hiszen civil kezdemé-
nyezésből eddig ötven katonasírra a 
magyar haditemetőkben szabványo-
sított fakereszt került. A munkát az 
anyagiak függvényében folytatnák a 
kezdeményezők, egészen addig, amíg 
mind a hatszáz sírt sikerül kereszttel 
ellátni” – mesélte Gergely András, 
Csíkszentmárton polgármestere. 
Az elöljáró arról is beszámolt, hogy 
tapasztalatszerző szándékkal meglá-
togatták néhány magyarországi had-
történésszel – akik gyakori vendégek 
az Úz-völgyében is – a mai olasz–
szlovén határon található Isonzó, 
illetve Doberdó környéki helyszíne-
ket. San Micheleben ottani barlang-

ászokkal, egy nagyon lelkes amatőr 
csapattal találkoztak, akik hivatást 
éreznek a múlt ápolása és feltárása 
iránt. Érdeklik a magyar vonatkozású 
dolgok, ezért ott teljesen önerőből 
létrehoztak egy kis múzeumot, ahol a 
hegyekben és a kavernákban (így ne-
vezték a honvédek sziklába vájt fede-
zékeit) összegyűjtött emléktárgyakat 
állították ki. Ez már azért is furcsa, 
mert annak idején földijeik jó része a 
másik oldalon állt. Egy másik helyszí-
nen, Caporettóban, egy nagyon jó kis 
múzeum található, 2004-ben Európa 
legjobb múzeumának választották. 
Itt 25 perces magyar nyelvű doku-
mentumfilmet lehet megtekinteni 
a környéken zajló csatákról, magyar 

könyvek kaphatók, tényleg minden 
elismerés megilleti a házigazdákat.

„Valami olyasmit szeretnénk itt 
mi is, ahhoz hasonló tárgyi emlé-
keink nekünk is vannak, régi fotók, 
hadászati eszközök, és nem utolsó-
sorban egy terepasztalt használnánk 
a történések kimerítő bemutatására. 
Egyszóval érik, forr a múzeum ügye, 
reméljük, sikerül előteremteni a 
szük séges anyagiakat is” – bizakodott 
Csík szentmárton polgármestere. 

HAdtörténeti múzeumot AlApítAnánAk CsíkszentmártonbAn

Magyar honvédek emlékezete

tegnap reggel mérték Csíksze-
redában az idei nyár legalacso-
nyabb hőmérsékletét, amikor a 
hőmérő higanyszála 1,6 Celsius
fokot mutatott a meteorológiai 
állomáson. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Hideg esték és reggelek, 
meleg nappalok – jel-
lemző nyárutó Csíksze-

redában. A napszakok közötti 
jelentős hőmérsékletkülönbség 
tegnap igen markánsan jelentke-
zett, a vasárnapi 26 fokos csúcs-
hőmérséklet után tegnap reggel 
fél hét tájban 1,6 Celsius-fokot 
mutattak a hőmérők a város szé-
lén lévő meteorológiai állomá-
son. Tankó Károly szolgálatos 
meteorológus szerint egyes hír-
források által közöltekkel ellen-
tétben dér nem volt, a talaj szint-

jén általuk mért legalacsonyabb 
hőmérséklet ugyanis 3 Celsius-
fok volt. 

Az elmúlt napokban igazi 
nyári meleg volt Csíkszeredában, 
a hivatalos adatok szerint 25–27 
Celsius-fok körül alakultak a 
nappali legmagasabb hőmérsék-
letek – a legmelegebb 24-én volt, 
amikor a jégesővel érkező vihart 
megelőzően 30 fokot mutattak a 
hőmérők –, míg a reggeli legala-

csonyabb hőmérsékletek 8 és 11 
fok között mozogtak, vasárnap 
reggelre csökkenve 3 fokra. 

A tegnap reggel mért 1,6 Celsi-
us-fokos hőmérséklettel nem dőlt 
meg az augusztusi hidegrekord 
Csíkban, 1980-ban ugyanis a hó-
nap legalacsonyabb mért értéke 
mínusz 2 fok volt. A legmelegeb-
bet 1957 augusztusában jegyez-
ték, amikor 34,9 fokot mutattak a 
hőmérők. 

FAGypont közeli Hőmérséklet CsíkszeredábAn

Hideg reggelekkel közelít az ősz

Apostoli kettős kereszt kopjafákkal. Tisztelgés az elesett katonák emléke előtt

emlékmű az úzvölgyében
elesett katonáknak

A múlt hétvégén avattak Csík-
szent mártonban egy emlékművet 
az Úz-völgyében elesett honvédek 
emlékére. A magyarországi vitéz 
lovag Füredi Gábor fafaragó alko-
tását – egy apostoli kettős keresztet 
két hónaljkopjafával – leplezték 
le, akinek édesapja magyar királyi 
főhadnagyként harcolt a térség-
ben. „Füredi úr keresett meg ben-
nünket az ötlettel, majd, miután 
közös megegyezéssel a központi 
parkot kiválasztottuk helyszínként, 
kifaragta az emlékmű darabjait, 
amelyet itt szereltek össze helyi se-
gítséggel. A helyiek ünnepségen ta-
pasztalt lelkesedése, érdeklődése a 
környéken zajló történelmi esemé-
nyek iránt újabb lendületet adott a 
múzeum létrehozására” – mondta 
Gergely András polgármester.


