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Mennyibe kerül a végső búcsú?

A legolcsóbb temetés 1350 lejbe kerül, az állami temetkezési támogatás 3131 lej, ez fedezi a költségeket

Temetkezési szolgáltatások és szokások Csíkszeredában

Felszentelt kápolna Vesztésre állunk 
a betegséggelA 21. század elején temp-

lomot építeni a remény-
ség jele, a kezdeményezők 
nagy hitét és buzgóságát 
jelzi – mutatott rá Jakubinyi 
György érsek tegnap este 
Csíkszentkirály új kápolnájá-
nak szentelési ünnepén.

Az egyre inkább elterjedő 
egészségtelen életmód és ét-
rend miatt világszerte növek-
szik a cukorbetegek száma, a 
trend alól pedig Székelyföld 
lakossága sem képez kivételt.

2. 6.

Idős és fiatal 
zenészek fóruma
Szerdától péntekig zajlik Csík-
szeredában az Erdélyi Prímások 
Találkozója. A szervezők szerint 
most már nemcsak adatközlő 
zenészek muzsikálnak a rendez-
vényen, hanem együtt húzza az 
„öregekkel” a közben kinevelődött 
új népzenész generáció is.

Tavasszal fognak 
hozzá

Még zajlik a szükséges enge-
délyek beszerzése, ezért csak 
tavasszal látnak hozzá a Márton 
Áron nevét viselő multifunkci-
onális központ megépítéséhez 
Csíkszentdomokoson. A polgár-
mester szerint nem okoz majd 
gondot 2018 végére befejezni 
az építkezést.

Miért lesz rendőr 
egy 19 éves fiatal?

Rendőr ismerőseitől tudott meg 
többet a szakmáról a farkaslaki 
Fancsali Norbert, aki idén elkezd-
te egy évig tartó tanulmányait a 
câmpinai Vasile Lascăr Rendőral-
tiszt-képzőn. Személyes tapasz-
talatairól, a hatósági munkához 
való viszonyulásáról és jövőbeni 
terveiről beszélgettünk a tizen-
kilenc éves fiatallal, aki kezdeti 
félelmei ellenére sok segítőkész 
tanárral és diáktárssal ismerke-
dett meg a tanintézményben. 
Lehetősége szerint Udvarhely-
széken állna munkába.
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A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara 
építkezési engedélyének megszerzése és a munkálatok körülményei 
– ez volt a téma a Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármester 
és Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester ellen indult per teg-
napi tárgyalásán a Maros Megyei Törvényszéken.

Nem történt előrelé-
pés tegnap a Hargita 
Megyei Törvényszéken 
a Borboly Csaba és 
tizenkét másik személy 
ellen folyó büntetőper 
újabb tárgyalásán. 
Egyik vádlott időköz-
ben börtönbe került, 
és nem volt jelen, 
viszont elítéltként kö-
telező ott lennie, ezért 
halasztás történt.

3.3.

Semmi terhelő Rádulyék perébenElmaradt a tanúk meghallgatása

Továbbra is újdonságnak számít a hamvasztás 

Csíkszeredában, ahol a temetkezési vállalko-

zások vezetőitől arról érdeklődtünk, milyen 

szolgáltatásaik vannak, és tapasztalataik szerint 

változtak-e a temetkezési szokások a megye-

székhelyen. Utánajártunk annak is, hogy halál-

esetkor mi az eljárás, milyen bürokratikus papír-

munkákat kell elvégezniük a hozzátartozóknak.
4.

Fórum
Olvasóink véleménye
a közügyekről
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