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Újrafödik  a múzeumot
Különleges cserépre volt szükség

B A R A B Á S  O R S O L Y A

Újabb részéhez érkezett a Ta-
risznyás Márton Múzeum 
felújítási projektje, cserép 

kerül az új tetőszerkezetre, majd a 
folytatásban azokat a belső mun-
kálatokat végzik el, amelyek télen 
is kivitelezhetők. A tervek szerint 
tavasszal folytatódhat az épület 
külsejének rendbetétele – ismertette 
Nagy Zoltán polgármester. Az elmúlt 
hetekben a tető- és padlásszerkezet 
megerősítése, helyenként kicserélé-
se történt meg, illetve az intézmény 
belsejében felszedték a padlóbur-

kolatot. Mint elhangzott, azért nem 
tudták korábban befödni az épüle-
tet, mert különleges, régebbi típu-
sú, nem hódfarkú cserép szükséges 
hozzá, ilyent pedig nem gyártanak. 
Csak műemléképületek egy részére 
használják, ezért a gyártó külön a 
múzeum számára készített megkö-
zelítőleg kétezer cserepet. A beru-
házás kivitelezési munkaideje 12 
hónap, ebbe nem számít bele az az 
időszak, amikor nem tudnak dol-
gozni az épület felújításán.

A műemlék részt újítják fel

Az Európai Unió által finanszíro-
zott munkálatok szeptember kö-

zepén kezdődtek el, a kivitelezési 
érték meghaladja a 2,36 millió lejt, 
ennek két százalékát önrészként 
helyi költségvetésből biztosítják. 
A beruházás nem érinti a múzeum 
teljes épületét, csak a műemlék-
nek számító L-alakú első 
részt. A főként Gyergyó-
szentmiklós környékének 
néprajzi emlékeit bemutató 
Tarisznyás Márton Múze-
umot a város egyik önma-
gában is muzeális értékű 
épületében, az 1770–1778 
között épített Vertán-házban ren-
dezték be. A múzeum megalapí-
tása és első kiállításának megnyi-
tása (a régi Művelődési Házban) 
1952-ben történt, s az ezt követő 
években folytatódott a közgyűjte-
mény anyagának gyarapítása.

A tél folyamán a belső 
munkálatok következnek a 
múzeum épületében
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Adófizetés Csíkszeredában. 
Sokan kaptak felszólítást
▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L
      GECSE NOÉMI

Pontatlan felszólítás
Kemény, szigorú hangú levelet 

hozott a postás, melyben 
fennhangon tudomásunkra hozza 
a csíkszeredai városvezetés 
adóhivatala, hogy megkezdődött 
a kényszervégrehajtási (pénzügyi) 
eljárás a be nem fizetett (adók-, 
illetékek- és más jövedelmek) ösz-
szegekre – panaszkodik több lakos 
a megyeszékhelyről. Az egyik be 
is mutatja az oldalas levelet, ebbe 
olvasok bele. A törvényes szabályo-
zás megnevezése mellett egyebek 
is kiderülnek belőle. Például az, 
hogy folyó év október 30-án készült 
vagy iktatták, vagyis mintegy 
hónapja. Ennyi időbe került, amíg 
eljutott a felszólítás a címzettig. 
Az egyik ismerősöm – időközben, 
mert került erre is pénze – kifizette 
november közepén (14-én). Semmi 
baj, szívassuk meg őt is a többi 
mellett. Máskor tanulja meg, hogy 
idejében, lehetőleg még januárban 
fizesse ki az adóját, máskülönben 
nincs kivétel, neki is megy/érkezik 
a kemény hangú felszólítás. Nincs 
erre (is) pénze év elején? Hát kérjen 
kölcsön, vegyen fel hitelt, hátha 
annak kisebb a (büntető) kamata. 
Csak azt nem érti/értjük, hogy 
mire megy ki ez a hercehurca? Ha 
arra van (elegendő) alkalmazott, 
hogy kiszámítsák az összegeket és 
kiállítsák a felszólítást, hogy nem 
kerül még annyi (személyzet, idő, 
fáradság stb.), hogy postázás előtt 
még elindítsák a gépet és megnéz-
zék a pontos(!?) nyilvántartásukat: 
véletlenül vagy késve, nem-e fize-
tett mégis az adózó polgár? Esetleg 
– egy mondat erejéig, persze 
feltételes módban – nem lehetne-e 
feltüntetni – mint azt ilyenkor 
mások teszik -, hogy, ha – közben – 
mégis (be) fizetett, akkor ne vegye 
figyelembe levelünket. Esetleg azt, 

hogy az idén még kamateltörlési 
kedvezményben is részesülhet, ha 
december 15-ig befizeti tartozásait. 
Vagy ezek már senkit sem érdekel-
nek a hivatalokban? Jól mondják, 
válaszd meg a város vezetőit, ők 
majd elintézik a sorsodat. Menj el 
szavazni, az adót fizesd be, és a 
po...at fogd be. Ha meg valami nem 
tetszik, hát költözz ki a helységből. 
Mondjuk a Somlyó- vagy a Golgota 
hegyére. Elég kár, hogy így bánnak 
a választópolgárokkal, meg hogy a 
jobb kéz nem tudja, hogy mit csinál 
a bal. Mert az szinte hihetetlen, 
hogy csak ennyire érdekli a város-
vezetést ez a befizetés, meg, hogy 
egy teljes hónapba telik, amire egy 
posta/levél megérkezik a címzett-
hez. Tessék polgárok, idejében 
megkaptátok a Mikulási és a 
szilveszteri ajándékot! Ezt nem kell 
betenni a fa alá a többiek közé.

Köz-ügyes
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e-mail-ben: uzenet@szekelyhon.rosms-ben: 0726–720418
A szerkesztőség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött leveleket rövidítve, szerkesztve, 
illetve illusztrálva közölje. A közölt levelek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet.

Véleményét elküldheti: 

Történetünk helye a csíkszeredai 
Lendület sétányi játszótér, tár-

gya pedig egy fából készült mozdony. 
Úgy két éve, amikor felszerelték, a kis-
gyerekek és szüleik nagyon örvend-
tek, és tüstént benépesítették, talán 
arról ábrándozva, hogy valaha egy 
igazi mozdonyt fognak vezetni. Egy 
idő után azonban a kicsik kiszorultak 
a mozdonyból, mert 2-3, fiatalokból 
álló csoport kezdett ott tanyázni. 
Elkezdődött a cigarettázás, italozás, 
hangos társalgás, zenélés, ami késő 
éjszakába nyúlik sok esetben. A kis-
gyerekes szülők tehetetlenül figyelik, 
és nemcsak ők, hanem a játszótér kör-
nyékén lakók is, félve, hogy lakásaik 
ablakok nélkül maradhatnak. Valaki 
megunta ezt a sok rumlit, és az éjsza-
ka leple alatt a szép mozdonyt fáradt 
olajjal lelocsolta, ami nem jó módszer. 
Pár hét után megszáradt, és a fent 

leírt tevékenység folytatódott. Aztán 
valaki kiszerelte a padokat belőle, a 
fiatalok pedig berakták a játszótéri 
padokat. Később jöttek a munkások, 
visszarakták a helyére, és két cövek-
kel rögzítették. A fiatalok a leírtak 
mellett nagy mennyiségű szemetet 
hagytak maguk után, úgy is volt, hogy 
két szociális segélyezett több mint 
tíz percig takarította. Közben pedig 
megpihentek benne hajléktalanok és 
kukázók is. A kérdés, hogy kinek van 
joga ellenőrizni egy játszóteret? Ilyen 
személyt nem láttunk mostanáig. Kér-
jük tisztelettel azt, akihez a játszótér 
és berendezések tartoznak, hogy egy 
javítás után a mozdonyt költöztessék 
el valamelyik óvoda udvarára, hogy 
végre kapja vissza igazi rendeltetését, 
és kapják vissza a kicsi gyerekek, 
akiknek készült. Előre is köszönettel

Látók 

Kinek való a játszótér?

• A hideg időjárás ellenére javában dolgoznak a gyer-
gyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum felújítá-
sán, a héten szeretnék befejezni a tetőzet kicserélését. 
Körülbelül kétezer cserép kerül fel ezekben a napok-
ban az épület műemlék szárnyának tetejére.

K észülő előadásához, A négy-
szögletű kerek erdő díszletéhez 

öntözőcsöveket, zuhanyslagot és ká-
beleket (internetkábel, hosszabbító 
stb.) gyűjt a gyergyószentmiklósi Fi-
gura Stúdió Színház. A hulladékado-
mányokat december 13-áig a színház 
marketingirodájába várják, hétköz-
napokon 10–16 óra között. Ameny-
nyiben a meghatározott időszak nem 
megfelelő, a színház munkatársai el-
érhetők a pr@fi gura.ro e-mail-címen. 
Keresnek továbbá parabolaantennát, 
illetve kisebb, már nem használatos 

hangfalakat is. A segítőkész emberek 
között családi belépőt sorsolnak ki 
az előadás januári bemutatójára.

Lázár Ervin gyermekeknek és 
felnőtteknek egyaránt szóló meséjét 
Dávid A. Péter viszi színre. Az alko-
tócsapat fontosnak tartja a környezet 
védelmét, ezért az előadás kapcsán 
is igyekszik az újrahasznosításra. A 
Ferenczi Zoltán által megálmodott 
díszlet az említett hulladékok mellett 
műanyag palackokból és különböző, 
használaton kívüli elektronikai cik-
kekből épül majd fel. (Gergely Imre)

Újrahasznosítás a Figurával
Jordán Tamás 
Marosvásárhelyen
A Köteles utcai Stúdió Színház-
ban december 5-én, csütörtökön 
19 órától lép fel Jordán Tamás, a 
magyar színház és filmjátszás 
kiemelkedő, kultikus művésze. 
Jordán Tamás stand up comedy 
műsorral vendégszerepel, Szél-
lel szembe címmel. Történeteket 
mesél, miközben a beszédfo-
lyamba verseket sző. A belépés 
ingyenes, helyet a Stúdió Szín-
ház jegyirodájában foglalhatnak. 
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