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Tűzoltáshoz használ-

ható ATV-t, traktorhoz 

csatlakoztatható ra-

kodó kupát és villát, 

ásógépet, valamint 

homokszórót vásárol-

hat Kászonaltíz önkor-

mányzata egy nyertes 

pályázata révén.

Aláírták a f inanszírozá-
si szerződést Kászonaltíz 
önkormányzatának nyer-

tes, gépbeszerzést célzó pályá-
zatára, így a vidékfejlesztési 
program LEADER-kiírása révén 
közel ötvenezer eurót költhet-
nek gépbeszerzésre – számolt 
be érdeklődésünkre András 
Zoltán. A helyi polgármester to-
vábbá kifejtette, a nyert összeg-
ből vásárolnak egy tűzoltáshoz 
használható ATV-t,  i l letve a 
meglévő traktorok mellé to-
vábbi kiegészítőket: egy rako-
dó kupát és villát, ásógépet, 
valamint egy önrakodó ho-
mokszórót. A közbeszerzési 
eljárást már el is indították, ami 
az elképzelés szerint három hó-
nap alatt lezárható.

Elengedhetetlen eszköz

Azzal kapcsolatban, hogy mi-
ért szükségesek a felsorolt gé-
pek, megtudtuk, hogy az elmúlt 
években történt erdőtüzek alatt 
többször is a Hargita megyei 
hegyimentő szolgálat ATV-je se-
gített be napokig az oltásban, mi-
vel az erdős területek egy része 
nem közelíthető meg tűzoltóau-

tókkal, így a belső részeken lé-
vő tűzfészkek oltását sem lehet 
azokkal megoldani. Figyelembe 
véve, hogy mekkora erdős terü-
lettel rendelkezik a község, el-
engedhetetlen felszerelésnek is 
lehetne nevezni ezt a járművet – 
szögezte le a községvezető.

A megyeszékhelytől való távol-
ság miatt szintén fontos számukra, 

hogy a hóeltakarításhoz is megfe-
lelő eszközökkel rendelkezzenek. 
Mint az elöljáró rámutatott, a sós 
homok szórását mindeddig lapát-
tal oldották meg, ezen változtat-
nának az önrakodó szórógéppel. 
A traktorra szerelhető kiegészí-
tő eszközökre elsősorban a köz-
ségi munkálatok kivitelezéséhez 
van szükség, hiszen arra minded-

dig gépeket kellett bérelniük. A fel-
sorolt kiegészítők beszerzése után 
– még ha a nagyobb munkálatokra 
továbbra is bérelni kell gépeket – a 
kisebb tennivalókat megoldhatják 
általuk: például a mezei utak kar-
bantartását, vízelvezető árkok ta-
karítását, mélyítését.

KÖMÉNY KAMILLA

Több eszközzel bővül Kászonaltíz önkormányzatának gépparkja

Munkagépeket vásárolnak

Könnyebbé válhat a tűzoltás és a hóeltakarítás a Kászonokban
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Mesejáték 
a művelődési házban
A Hargita Együttes ezúttal az 
Udvarhely Néptáncműhelyt 
látja vendégül. Benedek Elek 
meséje nyomán Az aranysző-
rű bárány című mesejátékot 
adaptálták, és viszik színre feb-
ruár 14-én, szerdán a csíkszere-
dai Városi Művelődési Házban 
délelőtt 10 és 12 órától.

Kibővült a Weöres 
100 kiállítás
Weöres 100 – A megmozdult szó-
tár címmel nyílt kiállítás január-
ban a Csíki Székely Múzeumban, 
ám az intézmény pályázati felhí-
vására ismét rengeteg iskolából 
és óvodából küldtek képeket, ver-
seket, diorámákat, így újabb te-
remnyi hangulatos, gyeremekek 
által készített alkotással bővült 
a kiállítás. A Weöres Sándor szü-
letésének 100. évfordulója alkal-
mából megnyitott kiállítást április 
22-ig lehet megtekinteni.

Előadások tanulásról, 
gyermeknevelésről
A Csíki Waldorf Egyesület szerve-
zésében ma 18 órától Csíkszere-
dában, a Márton Áron Főgimnázi-
um klubtermében Kökéndy Ákos 
tart előadást Az érzékszervek 
szerepe a tanulásban címmel. 
Csütörtökön 18 órától ugyanott 
Karkus Ottó előadása következik, 
A temperamentumok szerepe 
a gyereknevelésben címmel. A 
belépés ingyenes, az előadás 
alatt a három évnél nagyobb 
gyerekeknek gyerekfelügyeletet 
biztosítanak. Érdeklődni a 0742-
586626-os telefonszámon vagy 
az egyesulet@csikiwaldorf.ro 
e-mail-címén lehet.

Előadás a bennünk 
élő mikrobákról
Ma 17 órától szervezik meg a 
negyedik Science Espresso elő-
adást a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai 
Karán a Laboron kívül: csináld 
magad tudománykiállítás kísé-
rőrendezvényeként. Ezúttal Ma-
ra Gyöngyvér egyetemi docens 
Bennünk élő mikrobák és az 
egészségünk címmel tart 
előadást az intézmény 15-ös 
tantermében. 

Áramszünet

Betervezett javítások miatt feb-
ruár 15-én 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás 
Csíkszeredában, a Szabadság 
tér 7. számú tömbházban. 
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A Kászoni-medencében a hús-
hagyókedd évtizedek óta a bi-
kaütés, azaz a farsangtemetés 
napja: a kászoniak hagyományo-
san a bikaütés elnevezés alatt 
meghonosodott rendezvénnyel te-
metik el a telet, éjfélig mulatoz-
nak, majd a szórakozást felváltja 
a böjti időszak. Egy hagyományos 
sorrend szerint évente más-más 
faluban ütik meg a bikát, idén 
Kászonimpéren tartják az ese-
ményt – tudtuk meg András Zoltán-
tól, Kászonaltíz polgármesterétől. 
Mint mondta, minden évben szent-
misével nyitják meg a rendezvényt, 
és ez idén sem lesz másképp: ma 
12 órakor a kászonaltízi kápolná-
ban megáldják a farsangolókat, akik 
ezt követően jelmezekbe öltözve, ze-
nés kísérettel elindulnak Impér fe-
lé. A kászoni farsangtemetés sajátja, 
hogy a bikát mindig egy hídon ütik 
meg, így idén a kászonimpéri hí-
don temetik el közösen a telet a 
község lakói. (ISZLAI KATALIN)

Bikaütés Kászonimpéren

A kászoni bika Csíkszentsimonban. Ma újabb szerepet kap




