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• Noha tíz éve jelentős 
mértékben bővítették, 
a közeljövőben ismét 
napirendre kerülhet 
a csíkszeredai Kalász 
lakótelepi temető 
területének növelése. 
Csíkszereda legna-
gyobb sírkertjének ra-
vatalozója is bővítésre 
szorul, erről már közel 
tíz éve született egy 
elképzelés, de nem 
valósult meg.

KOVÁCS ATTILA

A temető területét 2011-ben 
bővítették, amikor a helyi 
önkormányzat területet 

vásárolt, de a keleti, Nagysomlyó- 
hegy felőli parcellákon még sokáig 
elég mostohák voltak a körülmé-
nyek – a sírhelyeket gondozók sá-
ros, poros földúton közlekedtek, 

messze voltak a vízcsapok. Miután 
lassan elkészült a kerítés, a külön-
böző okokból többször elhalasztott 
rendezés 2018-ban kezdődött el, 
akkor a gyalogsétányok nyomvo-
nalát jelölték ki, ezekre az alapo-
zás után töltést, majd szegélykö-

veket és kavicsréteget helyeztek. A 
következő évben a munkálat befe-
jeződött, a sétányok elkészültek, a 
vízhálózatot bővítették, új közku-
takat helyeztek üzembe, padokat 
és szemeteskukákat is szereltek fel, 
illetve díszfákat ültettek.

Újra kell gondolni

A korábbi, a sírkert rendezése érdeké-
ben 2012-ben készült megvalósítható-
sági tanulmány tartalmazta a ravata-
lozó bővítését is az előtér beépítésével, 
ahová kétoldalt ablakok, illetve bejá-

rati ajtó készült volna, a jelenlegi be-
járathoz pedig egy nagyobb ajtó, ame-
lyet kinyitva egy összefüggő, tágasabb 
belső tér kialakítására lett volna mód. 
Emellett egy parkoló kialakítását is 
tervezték a Nagysomlyó-hegy felőli 
oldalon, a kibővített temető belső ke-
rítése közelében, de ezek mind elma-
radtak. A jelenlegi helyzetben viszont 
a ravatalozóbővítés terve felülvizsgá-
latra szorul, mivel egy 2012-es elképze-
lésről van szó, amely nem biztos, hogy 
eleget tesz a mostani követelmények-
nek – mondta kérdésünkre Bors Béla 
alpolgármester. Hozzátette, 
a ravatalozó két-háromszo-
rosára történő kibővítését 
a hely nem engedi meg, vi-
szont az ma már nem elég, 
hogy a nyitott részt beüve-
gezik és lezárják. Ezért kell 
frissíteni a tervet, illetve azt is újra kell 
gondolni, mi legyen a parkoló sorsa – 
húzta alá. Egy másik megoldásra váró 
kérdés is van. A sírkert tíz éve bővített 
területe belátható időn belül betelik, 
ezért a városnak el kell döntenie, hogy 
további bővítést szeretne vagy egy új 
helyszínen egy új temetőt – hívta fel a 
fi gyelmet Bors Béla, aki lát lehetőséget 
a további terjeszkedésre, mert van hoz-
zá hely. Egyik lehetőséget sem dobják 
még el – tudtuk meg.

Sok a kérdés a temető ügyében
Újabb bővítésre, nagyobb ravatalozóra van szükség
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sírkert

J avítási munkálatok miatt szüne-
telt a fűtésszolgáltatás csütörtök-

re virradóan a csíkszeredai Decem-
beri forradalom utcában, aminek 
hatására egyes lakrészekben 18 Cel-
sius-fokra csökkent a hőmérséklet. A 
kellemetlenség más városrészekben 
is megismétlődhet.

Olvasónk hívta fel a fi gyelmünket 
arra, hogy a csíkszeredai Decemberi 
forradalom utcában napok óta nem 
működik megfelelően a távfűtés, csü-
törtök reggelre pedig 18 Celsius-fok-
ra csökkent a hőmérséklet ennek 
következtében a lakásában. A csík-
szeredai távhőszolgáltatást biztosító 
Goscom Rt.-től érdeklődve megtud-
tuk, javítottak szerdán a Decemberi 
forradalom utcai fűtésrendszeren, 
estig azonban nem tudták befejezni 
a munkálatokat, ezért nem volt fűtés 
az említett éjszakán és tegnap reggel. 
A déli órákra viszont újraindították a 

szolgáltatást – részletezte Bíró Haj-
nalka igazgató. Hozzátette: a mosta-
ni kiesés más utcákat nem érintett, 
de „előre nem látható javítás miatt 
még előfordulhat hasonló bármelyik 

városrészben”, és ilyen esetekben 
igyekszenek a lehető legrövidebb 
időre megszakítani a szolgáltatást. 
Azt is megtudtuk továbbá, hogy míg 
múlt év végén 1795 tömbházlakásnak 
és 20 intézménynek (többek között 
oktatási intézményeknek) szolgál-
tattak távhőt, jelenleg 1765 lakrész, 
19 intézmény és 15 cég van a rend-
szeren. A lakossági hőenergia ára a 
tavalyihoz hasonlóan továbbra is 250 
lej gigakalóriánként. Idén egyébként 
három visszacsatlakozás történt a 
távhőrend szerre (a cég tudomása sze-
rint villanyfűtésről).

Iszlai Katalin

Elég volt egy kis kiesés, máris kihűltek a lakásokMegbirkózni ellenféllel, magyarellenességgel
Románia egyik legígéretesebb birkózójának számít az eddigi pályafutása 
során többszörös országos bajnoki, ifjúsági Európa-bajnoki címet, felnőtt 
Eb-ezüstöt és bronzérmet nyert Incze Kriszta, aki idén Tokióban részt vett 
élete első olimpiáján, de már a következő ötkarikás játékok lebeg a szeme 
előtt. A sepsiszentgyörgyi Sepsi-SIC versenyzőjét arról faggatta a Szé-
kelyhon TV, miért választja egy 6–7 éves székely kislány a szabadfogású 
birkózást – éppenséggel a zongoraleckék helyett –, miként szokott hozzá 
az állandó felkészülés megkövetelte lemondásokhoz, hogyan szerette 
meg a sérülésekkel is együtt járó sportágat. A 25 éves sportoló elmondja, 
milyen nehézségekbe ütközik a női birkózás, mely eddigi eredményére 
a legbüszkébb, miként élte meg első olimpiáját, ahol sikerült legyőznie 
a magyar női birkózás eddigi egyetlen női világbajnokát. Ilyenkor nem 
fordult meg a fejében, hogy vajon milyen lenne amott, magyar színekben 
versenyezni? Incze Kriszta a Nézőpontban arról is vall, mit jelent magyar 
sportolónak lenni Romániában, miként szembesült azzal, hogy a nemze-
tisége miatt hátrányos megkülönböztetésben részesítik, amikor bizonyos 
megmérettetésre csak amiatt nem engedték ki, mert magyar. Sőt azt is 
feltárja, min múlott, hogy nem magyar színekben versenyez. A tehetsé-
ges birkózó arról is beszél a Nézőpontban, miben kell leginkább fejlődnie 
ahhoz, hogy három év múlva a párizsi ötkarikás játékokon jobban telje-
sítsen, és mit jelent számára a közönség biztatása. Az Incze Krisztával 
készült interjút pénteken 12 órától tekinthetik meg a Székelyhon TV-ben, 
a Médiatér YouTube-csatornáján.

• RÖVIDEN 

A Decemberi forradalom utcát is ellátó 
kazánház. Nélkülözniük kellett egy 
ideig a fűtést a környéken lakóknak
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