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> Évnyitó a Sapientián. Közel 300 fiatal 
kezdi meg tanulmányait a Sapientia – Erdé-
lyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai 
Gazdaság- és Humántudományok, vala-
mint a Műszaki és Társadalomtudományi 
karain. Az idei, tizenegyedik tanévnyitóra 
ma 13 órakor kerül sor a Segítő Mária Ró-
mai Katolikus Gimnázium dísztermében. 
Az ünnepségen a vendégek és az elöljárók 
köszöntői mellett hagyományos módon az 
elsőévesek eskütételére is sor kerül.

> Háló-találkozó Zsögödben. Első alka-
lommal szerveztek az egyházközség határain 
túl lépő közösségi programot szombaton 

Zsögödben. A Háló-találkozó erdélyi szintű 
közösséget mozgatott meg, a helyiek mellett 
brassói, sepsiszentgyörgyi, gyergyói, udvarhe-
lyi, delnei és budapesti résztvevői is voltak. A 
találkozó témájával – amely a misszió volt – 
igyekeztek az egyházmegye pasztorális prog-
ramjához csatlakozni, az előadás címe: Jelen-
létünk a társadalomban. A szervezők gon-
doskodtak arról, hogy ne csak a felnőttek, 
de a kis- és nagyobb gyerekek is jól érezzék 
magukat: a kicsiknek óvónők tartottak kéz-
műves-foglalkozást, a nagyobbak programját 
Varga Rezső ifjúsági lelkész vezette. „Meghí-

vottunk Kiss Ulrich jezsuita atya volt, aki az 
ő bravúros és sziporkázó gondolkodását osz-
totta meg velünk. Az előadás után kerekasz-
tal-beszélgetést tartottunk az Erdélyi Háló 
Egyesület egyik vezetője, Szeibert András, 
Tímár Sándor és Kiss Ulrich részvételével” 
– mondotta Sebestyén Ottó zsögödi plé-
bános, a rendezvény szervezője. Az egyház-
község hatalmas bográcsgulyással lepte meg 
a találkozó résztvevőit, a kiértékelőn pedig 
kölcsönösen kifejezték örömüket, hogy a 
nemrég épült közösségi háznak első szellemi 
„terméke” beérett. (T. É.)

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS  

ÖNKORMÁNYZATA
2011. szeptember 30-án 11 órai kezdettel

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
85 m2 épülethez járó terület bérbeadására a Gyilkostó sugár-

úton (Forradalom negyed) található ingatlanból, a helyi tanács 
2011/136-os számú határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről 
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Telefon: 0266–364494 / belső 247.

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MEGYEI JOGÚ VÁROS

ÖNKORMÁNYZATA
2011. szeptember 30-án 10 órai kezdettel

NYÍLT ÁRVERÉST SZERVEZ
26 m2 épülethez járó terület bérbeadására a Gyilkostó sugárút 
2. szám alatt található ingatlanból, a helyi tanács 2011/135-ös 

számú határozatának alapján.

Bővebb felvilágosítás és tájékoztatás a részvételi feltételekről 
a hivatal 17-es számú irodájában kapható.

Telefon: 0266–364494 / belső 247.

Hargita Megye Tanácsának elnöke
a 2011/1049. tanácselnöki rendeletével 

2011. szeptember 22-én 9 órára 
összehívja Hargita Megye Tanácsának rendes ülését 

Hargita Megye Tanácsának protokolltermébe.

Napirenden: 
– a 2011. augusztus 30-i rendes ülés jegyzőkönyvének bemuta-

tása és elfogadása;
– határozattervezetek megvitatása/elfogadása, melynek név-

jegyzékét kifüggesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, 
és közölték a www.judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

hirdetések

Átmenetileg felszámolják azt 
a zsögödfürdői gyalogátjárót, 
amelynek biztonságossá tétele 
érdekében a múlt hónap elején 
aláírásgyűjtést szervezett több 
csíkszeredai civil szervezet. 
Utóbbiak rögtön felháborodtak 
a hír hallatán.

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

„A zsögödfürdői gyalogát-
járót átmenetileg felszá-
moljuk. A két benzin-

kút közötti útszakaszra összetett 
megoldás készül, amelyet várható-
an forgalmi tanulmány elkészítése 
előz majd meg. Az átépítés viszont 
csak azt követően kezdődik, miu-
tán a szóban forgó útszakasz a vá-
ros kezelésébe kerül” – ismertette 
a döntést lapunkkal Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester.

„Le vagyok döbbenve, nem ér-
tem, miként születhetett ez a dön-
tés” – mondta Tőke Magdolna, 
aki kezdeményezője volt a Brassói 
úton át a zsögödi fürdőhöz vezető 
gyalogátjáró biztonságossá tételét 
kérő aláírásgyűjtésnek. Azt mond-
ja, maga is részt vett azon a múlt 
csütörtök délelőtti találkozón, 
amelyen a közlekedésrendészet, az 
országutak gondnokságának itteni 
és brassói vezetője, a polgármesteri 
hivatal részéről pedig Szőke Do-
mokos alpolgármester vett részt, és 
amely során az az álláspont körvo-
nalazódott, hogy amíg a végleges 
megoldást jelentő járdaszigeteket 
kiépítik, úgy próbálják biztonsá-
gossá tenni a több súlyos, illetve 
halálos kimenetelű baleset hely-
színévé vált gyalogátjárót, hogy 
fényjelzőkkel és sebességcsillapító 
útfestéssel látják el. „A beszélgetés 
után nem tudom, hogyan szület-
hetett az átjáró átmeneti felszámo-
lásáról szóló döntés. Ez minősít-
hetetlen és elfogadhatatlan. Ebbe 
nem egyezhetünk bele” – adott 
hangot véleményének Tőke Mag-
dolna. Szerinte ha azt az átjárót 
megszüntetik, gyermekekkel, ta-
nulócsoportokkal nem lehet meg-
közelíteni Zsögödfürdőt, a Brassói 
út mentén húzódó járda ugyanis 
állapota miatt biztonsággal nem 
használható. 

Hozzá hasonlóan ledöbbent a 
polgármester által közölt döntés 
hallatán Dánél Sándor, a Nagy-
családosok Egyesületének elnöke, 
aki – amellett, hogy az aláírásgyűj-
tésben részt vett – maga szervezte 
azt a kerékpáros felvonulást, amely 
az illető átjáró biztonságossá tétele 
érdekében zajlott a Csíkszeredai 
Városnapok ideje alatt. Azt állí-
totta, a közlekedésrendészek és az 
útügyiek is támogatták a járdaszi-
getes megoldást, az átjáró felszá-

molásáról szó sem volt. „Nemhogy 
megoldódott volna a probléma, 
hanem még rosszabb lett így a 
helyzet” – fakadt ki Dánél, aki 
szerint a családok kirándulása 
Zsögödfürdőre immár álom, hi-
szen a fürdő csak az Olt partján 
haladva közelíthető meg a gyalo-
gosok és kerékpárosok számára. 

Tőke Magdolna és Dánél Sándor 
is azt mondta, a döntés számukra el-
fogadhatatlan, ezért további tiltako-
zó akciókat szerveznek a városban.

A több halálos áldozatot is követelő gyalogátkelő. Eltörölt probléma fotó: mihály lászló

A FARMACORDIS gyógyszertár 
keres 

GYÓGYSZERÉSZEKET,  
VALAMINT  

GYÓGYSZERÉSZ- ÉS ÁLTALÁNOS 
ASSZISZTENSEKET

Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen  
és Gyergyószentmiklóson. 

Az önéletrajzokat az office@farmacordis.ro 
elektronikus címre várjuk. 

Bővebb információt 
a 0723–353523-as telefonszámon lehet kérni.

TILTAKOZÓ AKCIÓKAT HELYEZTEK KILÁTÁSbA A CIVIL SZERVEZETEK

Felszámolják
a zsögödfürdői gyalogátjárót

Nyílt levél

A zsögödfürdői gyalogátjárónál csütörtökön délelőtt tartott találko-
zón egészen másról volt szó, mint ami a polgármester által közölt döntés. 
Miután az útügy brassói képviselője megpróbált átkelni a szóban forgó 
átjárón, és kis híján elgázolták, a jelenlévők megállapították, hogy az ott 
elhaladó gépkocsik sebessége jóval nagyobb a megengedettnél, a forga-
lom Zsögödfürdő felé pedig intenzívebb, mint gondolták, gyalogosok 
és kerékpárosok számára pedig igen veszélyes a közlekedés. Az ott és ak-
kor javasolt döntés a következő volt: az országutak gondnoksága mind-
két irányból fényjelzőkkel és sebességcsillapító festéssel látja el az átjárót, 
távlatilag pedig, a tervek elkészítése után kiépítik a kért járdaszigetet. Ezt 
a megállapodást indultak aláírni a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal-
ba Szőke Domokos alpolgármester jelenlétében. Nem tudom, kinek az 
ötletéből vagy nyomására változott meg ez az elképzelés és jött létre az 
átjáró átmeneti megszüntetéséről szóló át nem gondolt, arrogáns „bölcs” 
döntés, de azt tudom, hogy az általunk választott polgármester úrnak 
az 1360 kérelmező indokolt, humánus kérését kellett volna támogatnia, 
annál is inkább, mert kérésünket az aláírásgyűjtő akció során ő maga 
is aláírta. Ez a kérés pedig az átjáró biztonságossá tételére vonatkozott, 
nem pedig megszüntetésére. Úgy gondolom, ez a döntés a kérelmezők 
és szimpatizánsok semmibe vétele, és remélem, nem ez a végeleges dön-
tés az ügyben. 

Tőke Magdolna zsögödi lakos,
az aláírásgyűjtés kezdeményezője


