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Két hónapon belül 

felújítják a jelen-

leg használhatatlan 

csíkbánkfalvi játszóte-

ret. Az áldatlan állapo-

tokra a Facebook kö-

zösségi oldalon hívták 

fel a figyelmet a hely-

béliek, a polgármesteri 

hivatal ezt követően 

döntött a helyreállítás 

mellett. Az újabb ron-

gálások elkerülése 

érdekében kamerákat is 

kihelyeznek. 

Nemtetszésüket fejezték ki 
a Csíkszentgyörgy község 
nevű Facebook csoport tag-

jai a községi plébániatemplom-
mal szembeni parkban található 
játszótér elhanyagolt állapota mi-
att. A héten közzétett bejegyzés-
ben képeket is megosztottak a 
hiányos és összetört jásztótéri 
elemekről. A problémát elsőként 
jelző csíkbánkfalvi férfi úgy fo-
galmazott: a park jelenlegi ál-
lapotáért valószínűleg néhány 
rongáló is felelős, a csúszdák 
azonban már két éve így néznek 
ki. „Itt a jó idő, a gyerekek meg-
érdemelnének egy szép, modern, 
nem balesetveszélyes játszóte-
ret” – írta, majd hozzátette: a ron-

gálást kamerák felszerelésével 
lehetne megfékezni.

Kettős ok vezetett ide

A bejegyzés felkeltette a köz-
ség lakóinak figyelmét, többen 

is véleményt nyilvánítottak, il-
letve egy internetes petíciót is 
elindítottak Csíkbánkfalva ját-
szóteréért és környezetünk 
tisztaságáért címmel. Ebben fel-
hívták a polgármester figyelmét 
a játszótér „siralmas” állapotá-

ra, illetve arra kérték az önkor-
mányzatot, hogy „tegyék rendbe 
a játszóteret, és szereljenek fel 
legalább két térfigyelő kamerát”. 
Tegnapi ottjártunkkor egyébként 
mi is láthattuk, hogy a játszótér 
valóban láthatott szebb napokat 

is: a négy mérleghinta (lipinka) 
közül egyik sem használható, a 
hinták le vannak szakadva, az 
egyik csúszda lyukas, a többi fa-
elem pedig kivétel nélkül hiá-
nyos, korhadt. Jó hír azonban, 
hogy a játszótér elhanyagolt álla-
potával kapcsolatosan közzétett 
bejegyzés elérte a célját, hiszen 
a megrongálódott elemek he-
lyére hamarosan újak kerülnek 
– tudtuk meg György Józseftől, 
Csíkszentgyörgy polgármesteré-
től. „Amíg jó állapotban volt a ját-
szótér, dicséreteket senki sem 
tett közzé a közösségi oldalakon, 
a hiányosságot azonban azon-
nal észrevették. Ennek ellenére 
pozitívnak tartom a Facebook-
os kezdeményezést, hiszen eb-
ből látjuk, hogy van igény a 
játszótérre. A lakók kéréseit 
szem előtt tartjuk, és eleget te-
szünk ezeknek. A játszótér je-
lenlegi állapota egyébként nem 
csak a rongálásnak köszönhe-
tő. Az ott elhelyezett faelemek 
már többévesek, korhadtak, el-
járt fölöttük az idő. A természe-
tes pusztulás mellett persze 
azt sem zárom ki, hogy valakik 
összetörtek egy-két szerkeze-
tet. A rongálás visszaszorítása 
érdekében már fel is vettük a 
kapcsolatot egy szakemberrel, 
és a tervek szerint négy automa-
tikusan forgó kamerát fogunk ki-
helyezni a helyszínen” – emelte 
ki a polgármester. Kitért arra is, 
a játszótér felújítására egyelőre 
nem készült el a végleges terv, az 
azonban biztos, hogy a jelenlegi 
elemeket újra cserélik. A polgár-
mester zárásként elmondta, bár 
szűkös a költségvetésük, előre-
láthatóan két hónapon belül elké-
szülnek a játszótér felújításával.
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Használhatatlan állapotba került, ezért felújítják a csíkbánkfalvi játszóteret

Új elemek kerülnek a töröttek helyére

Törött elemek a bánkfalvi játszótéren. Közösségi ügy lett belőle

Ferenc pápa tegnap Pál József 
Csaba kanonokot, a Hegyvidéki 
Főesperesség főesperesét, a resi-
cabányai Havas Boldogasszony-
templom plébánosát nevezte ki a 
Temesvári egyházmegye megyés 
püspökévé – közölte a romkat.ro 
portállal Martin Roos püspök, aki 
az új főpásztor beiktatásáig egy-
házmegyei kormányzóként áll 
a püspökség élén. A kinevezett 
új püspök 1955. december 3-án 
született Csíkcsomortánban. Kö-
zépiskolai tanulmányait a Gyu-
lafehérvári Római Katolikus 
Kántoriskolában, teológiai tanul-
mányait a Gyulafehérvári Római 
Katolikus Hittudományi Főiskolán 
végezte. 1981. június 21-én Jakab 
Antal gyulafehérvári püspök szen-
telte pappá. Ezt követően négy évig 
a marosvásárhelyi Keresztelő 
Szent János Plébánián segédlel-
készként tevékenykedett, majd 
1985-től lelkipásztori szolgála-
tát a temesvári egyházmegyé-
ben folytatta. Kräuter Sebestyén 
megyés püspök sorrendben ba-

kóvári, buziásfürdői, majd pe-
dig niczkyfalvi plébánosnak 
nevezte ki.

1987-től a resicabányai Ha-
vas Boldogasszony-templom plé-
bánosa, később esperessé, majd 
pedig a hegyvidéki főesperesi ke-
rület főesperesévé nevezték ki. 
Lelkipásztori szolgálatát hűsége-
sen, megbízhatóan, nagy hozzá-
értéssel és odaadással végezte. 
A Székeskáptalan tagjaként a 
Canonicus Carolinus Senior cí-
met viseli. 1994 óta a Vita Cat-
holica Banatus egyházmegyei 
folyóirat felelős szerkesztője. Az 
egyházmegye érdekében kifej-
tett tevékenységét a papság és 
a hívek nagyra értékelték, a re-
sicabányai lelki élet és az öku-
menizmus terén tett munkáját a 
Krassó-Szörény megyei tanács 
2010-ben díszpolgári oklevél-
lel ismerte el. Pál József Csaba 
püspökké szentelési szentmisé-
je augusztus 6-án, Urunk színe-
változásának ünnepén délelőtt 
10 órakor kezdődik a temesvá-

ri székesegyházban – közölte a 
portállal a Temesvári Püspökség 
titkársága.  A Temesvári egyház-
megyét 1999 óta Martin Roos püs-
pök vezeti, aki tavaly életkorára 
hivatkozva kérte felmentését. A 
csaknem 109 ezer hívet számláló 
soknemzetiségű egyházmegyé-

ben 74 parókia működik. A hí-
vek 44,1 százaléka magyar, 27,1 
százaléka román, 10,9 százalé-
ka német, 4,8 százaléka horvát, 
4,4 százaléka bolgár, 2,2 száza-
léka szlovák, 2,6 százaléka roma 
és 1,8 százaléka cseh nemzetisé-
gűnek vallotta magát.

Csomortáni származású az új temesvári püspökRákóczi Halom 
pünkösdkor
„Pünkösd szombatján, az 
ünnepi szentmisét követően 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
tiszteletére elkészül a Rá-
kóczi Halom, amelyben egy 
fenyőfát ültetünk el, együvé 
tartozásunk jeléül. Kérünk, 
hozzatok magatokkal egy 
maroknyi földet, hogy ezt a 
Halomba öntsétek!” – e felhí-
vással fordul közleményében 
a Báthory-Bem Hagyományőr-
ző Egyesület, illetve a Csibész 
Alapítvány a határon túlról 
érkezőkhöz. Az esemény hely-
színe a csíksomlyói Fodor-
ház udvara, időpontja pedig 
szombat 15.30 óra. A szertar-
tás programja a következő: 
zászlófelvonás, himnuszok 
eléneklése, a Trianon által 
szétszakított területek kép-
viselőinek megemlékezése, a 
Haza földjének elhelyezése a 
Rákóczi Halomba, végül pedig 
a Rákóczi Halom megáldá-
sa. (MOLNÁR RAJMOND) Pál József Csabát augusztus 6-án szentelik püspökké Temesváron
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