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> Őszi lomtalanítási akciót szervez 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. A szep-
tember 22–30. között zajló akció keretében a 
lakosoknak lehetőségük nyílik megszabadul-
ni felesleges használati eszközeiktől, illetve 
háztartási hulladékaiktól is. A szervezők kérik 
a tömbházlakókat, hogy az elszállításra váró 
hulladékot a szeméttározó mellé helyezzék, 
a magánházak lakói pedig a megszokott sze-
métszállítási program szerint az ingatlan előtt, 
jól látható helyre tegyék ki a lomot.

> Táborozó otthonlakók. Kirándul-
nak, társasjátékoznak, festenek, origamit 
hajtogatnak vagy éppen együtt énekelnek a 
Csíkszépvízi Ápoló és Gondozó Központnak 
a zsögödfürdői Cari-táborban részt vevő be-
utaltjai. A 20 otthonlakó számára – akik már 
több éve az intézményben élnek – a társa-
dalmi kiszorítottság és elhagyatottság érzését 
szeretné csökkenteni a központ vezetősége. 
A megyei önkormányzat által támogatott 
Egyenlő Esélyek Őszi Tábortól azt remélik a 
kezdeményezők, hogy az jó hatással lesz a be-
utaltak szellemi és fizikai frissességére. 

HN-információ

Népszámlálást tartanak 
2011. október 20–31. kö-
zött Romániában. A tíz-

évente megszervezett népszám lálás 
egy kisebbség életében kiemelkedő 
pillanat. Bár nem kilóra kellene 
mérni sem az embert, sem a társa-
dalmat – egy közösség súlya bizony 
létszámától is függ. A népszámlálás 
egyszerre személy- és közösségfüggő. 
Személyfüggő, mert a valahová tar-
tozás érzése egyéni kérdés, sőt egyéni 
döntés. Közösségfüggő, mert a nép-
számlálás szervezést, összehangolt 
munkát igényel. Szeptember 15-én 
lezárult a számlálóbiztosok tobor-
zása. A hétvégén indult a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség tá-
jékoztató és tudatosító kampánya, 
Minden magyar számít szlogennel. 
A Szövetség arra biztatja a magya-
rokat, hogy vállalják bátran nem-
zeti identitásuk, anyanyelvük, val-
lási hovatartozásuk, másrészt pedig 
fontos technikai tájékoztatást nyújt 
az összeírás folyamatáról. A www.
nepszamlalas.ro honlapon szervezé-

si, technikai tájékoztatást biztosíta-
nak a számlálóbiztosoknak. A hon-
lapon a számlálóbiztosok regisztrál-
hatnak, feliratkozhatnak hírlevélre, 
ugyanott naprakész, közérthető 
tájékoztató anyagokat is találnak. 
A népszámlálási személyzet tan-
könyve magyar nyelven is elérhető 
a honlapon, az RMDSZ Főtitkár-
sága pedig a területi felelősök felké-
szítése mellett zöld telefonvonalat 
működtet. A 0800–802009 számú 
telefonvonalat az érdeklődők októ-
ber végéig hívhatják minden hét-
köznap 10–18 óra között. 

Tudatosságunk meghatározza 
a holnapot. A népszámlálás ered-
ményétől sok minden függ. Ez ha-
tározza meg az elkövetkező tíz évre 
a magyar nyelv használatának, is-
koláink, egyetemeink, egyházaink, 
kulturális intézményeink sorsát. 
Mindez attól függ, hogy október 
végén hány magyart számolnak 
össze településeinken és a régió-
ban. A népszámlálás eredményét 
pedig meghatározzák a kérdezők 
és meghatározzák a válaszolók!
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Közel tizenhét kilométer hosszú 
turistautat képezett ki a Zöld 
SzékelyFöld Egyesület. Ezen az 
úton gyalog, illetve kerékpárral 
lehet eljutni Csíkszeredából a 
tavalyi Év Fája Európában ver-
seny nyerteséhez, a csíkszent-
léleki hárshoz. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro„A turistaút kiépítése szo-

ro san összekapcso ló-
dik a tavalyi Év Fája 

versennyel, ugyanis a verseny ro-
mániai szervezője, a Polgár-Társ 
Alapítvány 3000 lejes pénzjutal-
mat ajánlott fel a nyertes fa kör-
nyezete, települése szépítésére, 
fejlesztésére. Innen jött az ötlet, 
ebből a pénzből alakítottuk ki a 
Hárs útját” – magyarázta Csonta 
László, a Zöld SzékelyFöld Egye-
sület elnöke. Az egyesület ötletét 
azonnal felkarolta a Csíkszentlé-
leki Polgármesteri Hivatal, a csík-
szentléleki Suta Közbirtokosság 
és a Csíkmindszenti Közbirto-
kosság. Így jött létre a gyalogosan 
és kerékpárral is végigjárható tu-
ristaút, amely a díjnyertes hársat 
érintve végigvezeti a kiránduló-
kat a Csíkszereda–Hosszúaszó–
Csíkszentlélek útvonalon, megis-

mertetve így a környék környezeti, 
kulturális és építészeti értékeit.

Darvas István, a Zöld SzékelyFöld 
munkatársa tájékoztatása szerint 
a 16,5 km hosszú Hárs útja a csík-
szeredai készruhagyár melletti piac-
térről indul. A város kijáratánál jobb 
oldalra térve a volt Suta menedékhá-
zat érintve, a tó mellett halad el, majd 
a műúton Fitód felé veszi az irányt. 
Végighaladva a falun, a Hosszúaszó 
völgyén a Xántusz-kápolnához ér, 
ahol 1694-ben „farkasordító hideg-
ben”, miután a tatárok a Gyimesi-
szoroson keresztül, felperzselve 
Felcsík falvait megérkeztek Csík-
ba, összecsaptak Xántusz Keresztes 
alcsíki királybíró csapatával. A harc 
kimenetele ismeretes: sikerült meg-
fordítani a tatárhordákat, de itt esett 
el a harc közben Xántusz Keresztes 
királybíró. A sírja fölé kápolnát épí-
tettek, de ez az idők folyamán rom-
ba dőlt. A kápolnával átellenben, a 
Libidári dombon található Xántusz 
Keresztes királybíró kastélyának 
romja, ide festett jelzések vezetnek 
ki, a táv 880 méter. 

Az úton továbbhaladva Hosz-
szúaszó következik, ahol ma már 
csak hétvégi házak találhatók. A 
településre beérve irányjelző tábla 
térít le a főútról a Kisboldogasszony 
tiszteletére felszentelt templom 

felé, mely szomszédságában egy 
kiépített borvízforrás található.  
Visszafordulunk, majd a Xántusz-
kápolnát magunk mögött hagyva 
bal oldalt az erdő szélén egy földút 
kapaszkodik ki az oldalon, ezen ha-
ladunk tovább, ahonnan szép kilá-
tás nyílik Fitódra, Csíkszentlélekre 
és Csíkszeredára. Továbbhaladva a 
Bánátus-patakon keresztül, a Hárs 
útja céljához érkezik, ugyanis ke-
vés gyaloglás után a csíkszentléleki 
hárshoz és a műemlék templomhoz 
érünk. Az információs tábla segítsé-
gével megismerkedhetünk a fa és a 
templom történetével, majd utunk 
a falun keresztül halad tovább a 
Véreskép irányába, ahol elágazik a 
túraút. Egyik része a műúton ha-
lad tovább Csíkszereda felé, ez a 
kerékpárosok számára ajánlott, míg 
a másik – a gyalogosoknak – bal 
oldalt a Cserehát-tetőn, a mobilan-
tenna szomszédságában érkezik be 
a sutai menedékházhoz. A turistaút 
mentén 15 irányjelzőt, információs 
táblát helyeztek ki, de a csíkszent-
léleki templom szomszédságában 
egy háromnyelvű (magyar, román, 
angol) információs tábla, a faluköz-
pontban, a polgármesteri hivatal 
szomszédságában pedig egy ma-
gyar nyelvű tábla is segíti a turisták 
eligazodását.
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Elkészült a Hárs útja

Tájékoztató tábla is segíti a turisták eligazodását fotó: mihály lászló
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Fontos a válaszadó,
de fontos a kérdező is!


