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A legvirágosabb település kerestetik
Erdélyre is kiterjesztették a magyarországi környezetszépítő versenyt
• Tíz székelyföldi

település is versenybe szállt a Virágos
Magyarország környezetszépítő vetélkedő
fődíjáért. Az anyaországban nagy népszerűségnek örvendő
és több évtizedes
múltra visszatekintő
kezdeményezést idén
először nyitották meg
a külhoni magyarlakta
települések előtt.
ISZLAI KATALIN

H

atalmas
népszerűségnek
örvend a huszonöt éves
múltra visszatekintő Virágos Magyarország környezetszépítő
verseny, amelyre évente több mint
300 település nevez be az anyaországban. Idén azonban a kezdeményezés lebonyolítói a határon túli
magyarlakta települések felé is nyitottak, így 2019-ben először, hagyományteremtő szándékkal erdélyi
települések is benevezhettek a versenyre. Tíz székelyföldi település élt
is a lehetőséggel.

Hargita, Kovászna, Maros
A környezetszépítő verseny célja egyebek közt a kulturált és vonzó településkép kialakítása, az ott
élők összefogásának ösztönzése, új
zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, közterek, utcák,
épületek, intézmények virágosítása,

valamint növénykiültetések a lakosság bevonásával. A Virágos Magyarország idei kiírására összesen 331
magyarországi és külhoni település
jelentkezett. Hargita megyéből hat
község és város, Tusnádfürdő, Csíkszereda, Gyergyóditró, Felsőboldogfalva, Gyergyóremete és Szépvíz nevezett be a megmérettetésre,
Maros és Kovászna megyéből pedig
kettő-kettő: Marosszentgyörgy és
Szováta, illetve Esztelnek és Sepsiszentgyörgy. A verseny egyébként
19 kiíró szervezet részvételével működik, köztük megtalálható három
minisztérium, a miniszterelnöki
kabinetiroda, az Országgyűlés

Fenntartható Fejlődés Bizottsága,
valamint számos szakmai szervezet is. A projekt fi nanszírozási, jogi
és szervezeti hátterét meghatározó
mértékben a Magyar Turisztikai
Ügynökség Zrt. biztosítja. A verseny
során egy kertész, tájépítész, várostervező, környezetvédő és turisztikai szakemberekből álló szakmai
zsűri meglátogatja az összes benevezett települést. Az értékeléskor
egyebek mellett olyan szempontokat
is fi gyelembe vesznek, mint a település gondozottsága, tisztasága,
zöldfelületi fejlődése, a közösségi
részvétel vagy a turisztikai jelentőség és felkészültség.

Csíkszépvízen a virágok is
szépen nyílnak.
Versenyben a díjért
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Szívügyük a virág
Versenyzők csakis helyi önkormányzatok lehetnek, a polgármesterek
által benyújtott nevezés alapján, így
tulajdonképpen rajtuk múlt, hogy
belevágnak-e a környezetszépítő
megmérettetésbe. Ferencz Tibornak,
Szépvíz polgármesterének ez nem is
volt kérdés, hiszen elmondása szerint
régóta szívügye a település zöldövezeteinek rendezése, bővítése. „Amikor

Az idei téli idényben maradhat még a sátortetős műjégpálya
• A csíkszeredai Mol-

nár Lajos sátortetős
műjégpálya addig maradhat a jelenlegi helyszínen, amíg fel nem
épül az oda tervezett
napközi és bölcsőde.
BARABÁS HAJNAL

E

rről kötöttek megállapodást a terület tulajdonosa, a csíkszeredai
római katolikus plébánia és a jégpálya
tulajdonosa, a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia képviselői. Így a téli idényben, szeptember végétől kezdődően a
korábbi években megszokott módon
fog üzemelni a mobil jégpálya.

Napközit és bölcsődét építtetne
a római katolikus egyház Csíkszeredában, a dendrológiai parkként
ismert területére. A beruházáshoz
szükséges övezeti rendezési tervet
is elfogadta idén a helyi önkormányzati képviselő-testület. A tervezett építkezés miatt a Szív utcai
területen 2017 óta működő mobil
műjégpályát el kell majd költöztetni. Az érintett felek, a csíkszeredai
római katolikus plébánia és a jégpálya tulajdonosa, a Székelyföldi
Jégkorong Akadémia képviselői
ezért megállapodást kötöttek, hogy
amíg nem épül fel a napközi, addig
maradhat jelenlegi helyén a sátortetős pálya. Ezt nyilatkozta lapunknak Nagy Attila, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia ügyvezető elnöke
és Darvas Kozma József címzetes
esperes, a csíkszeredai Szent Kereszt Főplébánia plébánosa.

Készülnek a téli idényre
A mobil műjégpályát működtető
csíkszeredai városháza részéről Burista Csilla elmondta, hogy jelenleg
folynak az előkészületek a téli idény-

re, készülnek a jégfagyasztásra. Időjárástól függően szeptember 23-ától
kezdődnének meg benne a programok, edzések, a nagyközönségnek
pedig az azt követő hétvégétől hirdetnék meg a korcsolyázást.
Tavalyi árakkal és programmal
működne az idei téli idényben is
a sátortetős műjégpálya

▾

évekkel ezelőtt polgármester lettem, a
településen szinte nem is voltak virágok a kapukon kívül. Azóta ez teljesen
megváltozott, sokat foglalkoztunk a
község tisztaságával, gondozottságával, rengeteg virágot telepítettünk”
– avatott be a községvezető. A lakosok bevonása érdekében továbbá
2007-ben elindítottak egy helyi vetélkedőt is, melynek keretében évről
évre a leggondozottabb kapuk elejét
jutalmazzák. A közterületek virágosításának elkezdésével párhuzamosan felajánlották a helyieknek, hogy
ingyen biztosítják nekik a virágokat,
amennyiben azokat kapuik előtt ültetik el és gondozzák. Létrehoztak egy
bizottságot is, amely az év folyamán
megadott szempontok szerint értékeli
a Szépvízen, Borzsovában és Csíkszentmiklóson látott virágos övezeteket. Törekvéseik eredményeként ma
már rengeteg lakóház előtt láthatók
rendezett virágágyások a községben.
Ugyancsak büszke a községközpont rendezettségére Sándor József,
Felsőboldogfalva polgármestere is.
Mint érdeklődésünkre elmondta, két
évvel ezelőtt, a reformáció 500. évfordulója alkalmából nyitottak meg egy
emlékparkot a templom szomszédságában, amelyben egyebek mellett számos virágfaj is helyet kapott. „Úgy
gondoltuk, ez megfelelő volna arra a
célra, hogy benevezzünk a versenyre,
hiszen rengeteg virággal van körbeültetve a sétány, gyönyörű összképet
mutatva. A közelünkben nincs ehhez
fogható szépségű park kialakítva falusi környezetben, ezzel próbáljuk a
templom hírnevét is továbbvinni” –
emelte ki a polgármester.
A polgármesterek azt is elárulták,
hogy a Virágos Magyarország szakmai zsűrije már augusztusban meglátogatta a versenyre benevezett erdélyi
településeket, így tulajdonképpen
már csak az eredményhirdetésre várnak, amelyre októberben kerül sor.

• RÖVIDEN
Áramszünet
Javítások miatt szeptember 13-án
9 és 17 óra között szünetel az
áramszolgáltatás Tusnádfürdőn
a Tiszás utcában az 1-23, 2-12es, az Apor Péter utcában az 1-3,
2, 6-18, 30-36-os, az Olt utcában
a 33, 39-49, 42-88-as, a Vártető
utcában az 1-31-es, és a Kovács
Miklós utcában a 35-37, és a 1466-os házszámok között.
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