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a felhívásnak. Ennek a cseppet sem kis mér-
vű változásnak az előkészítését és zavarmen-
tes lefolyását szolgálta az az önkormányzati 
döntés is, hogy a garázsokra kivetett adót 
50%-kal növelték 2019-től kezdődően, 
ugyanakkor az is, hogy ilyen értelmű adóbe-
fizetést csak a határidő-hónapig lehet eszkö-
zölni. Amennyiben azonban a tulajdonosok 
kifizették már a jelzett periódusra az adót, és 
közben az építményt lebontják, a különbözet 
visszaigényelhető, vagy az összeg egy másik 
adónemre is átírható. A garázsok illetékére 
egyébként nem vonatkozik a 10%-os adóked-
vezmény.

Amennyiben eleget tettek a bontási kö-
telezettségnek, nagyon fontos, hogy a tulaj-
donosok időben értesítsék az Önkormány-
zat szakirodáját (Városháza, 21-es számú, 
Városellenőrzési és kényszervégrehajtási 
iroda), a szükséges változtatások megtéte-
le érdekében. Ugyanennyire fontos köve-
telmény az is, hogy a garázstulajdonosok 
alapvető területrendezési munkálatot is 
végezzenek, azaz a garázsbontás után állít-
sák vissza a terület eredeti arculatát. Nem 
minden érintett zónában várhatóak rövid-
távon lakónegyed-felújítási munkálatok, így 
annak elkerülésére, hogy rendezetlen – ne-
tán balesetveszélyes környezetet, amennyi-
ben a szerelőaknák létét vesszük figyelem-
be – környezetet hagyjanak maguk után a 
garázsbontások során, az Önkormányzat a 

A közterületek garázsmentesítéséről 
Közeledő határidő: áprils 30. 

Múlt év szeptemberében fogadta el Csík-
szereda Önkormányzata azt a határozatot 
(2018/265), mely leszögezi, hogy 180 napos 
végrehajtási határidővel sor kell kerüljön a 
megyeszékhely területén minden – közterü-
letre épített – garázs lebontására. A határo-
zatot több polgármesteri rendelet is megerő-
síti (2018/1176-os, 1177-es, 1178-as, 1179-es, 
1180-as), itt nevesítést kap a garázsbontások 
határideje is, amely 2019. április 30. A gará-
zsokat a tulajdonosoknak kell lebontaniuk, 
amennyiben erre a megadott határidőig nem 
kerül sor, az Önkormányzat kényszervég-
rehajtáshoz folyamodik. Ebben az esetben a 
bontás a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 
hatásköre, a bontási munkálatok ellenértéke 
pedig a tulajdonosokat terheli. Bár az is ki-
emelendő, hogy amióta az Önkormányzat 
tizenöt évvel ezelőtt hatékony megoldáso-
kon kezdett gondolkodni a megyeszékhely 
gondokat okozó bádoggarázs-problémáját 
kezelendő, és már több szakaszban is kezde-
ményezték Csíkszereda különböző pontjain 
a garázsok lebontását: azok a garázstulajdo-
nosok, akik eddig ilyes jellegű felszólításokat 
kaptak, az esetek túlnyomó többségében ele-
get tettek a bontási kötelezettségnek. Mivel 
a város teljes területére vonatkozó adatok 
szerint még mintegy 1200 megmaradt épít-
mény lebontásáról van szó a január–április 
időszakban, a tulajdonosoknak nem áll sok 
idő a rendelkezésükre, hogy eleget tegyenek 

tulajdonosokhoz fordul a területrendezési 
kéréssel.

A lebontásra váró garázsok közül nagyon 
sokat érint a Kossuth utcát is átrajzoló mo-
bilitási terv, az Octavian Goga sétány vagy a 
Szív utca lebontandó építményei például sok 
– hiányolt – parkolóhelynek adhatnak teret. 
A Kalász negyedben a múlt évben kezdődtek 
el a munkálatok, az itteni pléhépítmények 
sorsa is egyértelmű volt. De a parkolási gon-
dokról nem lehet csak a mobilitási terv és a 
Hargita utca, vagy a Kossuth utca tengely ér-
telmében beszélni, az egész megyeszékhely-
nek gondja ez, így az április 30-ig lebontan-
dó garázsok kérdésében is érdemes észben 
tartani egy egyszerű számítást. Sajnos, sok 
esetben a probléma kényelmi okokra is visz-
szavezethető, nem kevés esetben az autó ga-
rázson kívül marad, mert eleinte csak a gya-
kori használat miatt nem teszik be, majd „ott 
felejtődik”. Ilyen esetekben a parkolási lehe-
tőségek közül nem csak a garázs felületét kell 
leszámítani, de a közterületen parkoló autóét 
is. A másik kérdés, hogy sok, eredetileg au-
tótárolásra szánt építményt nem a rendel-
tetésének megfelelően használnak, hanem 
raktárnak, lomtárnak. Mindent összevetve: 
a legalapvetőbb számítás szerint is, mikor a 
városképet csúfító építmények lebontód-
nak, parkolási szempontból nyereséges lesz 
a helyzet: három garázs helyén négy autó  
fér el. n

következő számban a pályázati programpon-
tok keretszámait is közöljük, valamint köz-
lésre kerülnek a pályázati témák tartalmai. 
Addig azonban az előző évek érdeklődésére 
és pályázókedvére alapozva következzenek 
az ez évi keretprogramok. Pályázni lehet 
kulturális programok, ezen belül a hagyo-
mányápolás, a kortárs-zene, a képző- és fo-
tóművészetek, a környezeti nevelési- és hely-
ismereti programok, a tantárgyversenyeken 
való részvétel, a testvérvárosokkal együtt-
működésben megvalósuló kulturális prog-

A megyeszékhely költségvetésének – várha-
tóan februári – elfogadása után, Csíkszereda 
Önkormányzata meghirdeti a 2019-es évre 
vonatkozó pályázati lehetőségeket a követ-
kező kategóriákban: kulturális, gyerek- és 
ifjúsági programok, sportprogramok, a Csík-
szereda területén működő, törvény által elis-
mert egyházak támogatása. A meghirdetett 
versenypályázatokban részt vehetnek: csík-
szeredai jogi személyiséggel rendelkező civil 
szervezetek – intézmények, alapítványok, 
egyesületek, szervezetek. Várhatóan már a 

Hamarosan bővebben is  
Csíkszereda Önkormányzata 2019-es 
évi pályázatairól

ramok támogatására. Természetes, hogy az 
Önkormányzat 2019-ben is segíti a gyerek és 
ifjúsági programok szervezését.

Nem maradnak el a vissza nem téríten-
dő finanszírozást jelentő pályázatok sem a 
megyeszékhely területén működő, törvény 
által elismert egyházak támogatására, ahogy 
nem hiányozhatnak a különböző sporttevé-
kenységek megvalósítását célzó lehetőségek a 
privát, non profit sportszervezetek számára. 
Ez a lehetőség továbbra is regionális, nem-
zeti és nemzetközi szintű sportesemények 
szervezésének támogatására fog vonatkozni. 
A teljesítmény- és versenysportolók, az őket 
képviselő klubok és sportegyletek támogatá-
sa mellett, az Önkormányzat természetesen 
továbbra is nagy hangsúlyt fog fektetni a 
sport mindenkinek – program (mérkőzések 
és sportesemények) támogatására is. n
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városháza/krónika

Anyakönyv 
– 2018. december – 

Születések

Varga Dusán
Varga Karina
Tankó Ágota
Bogács-Barto Márta
György László
György Kristóf
Lakatos Zsolt
Szélyes Izabella
Ráduly Zsófia
Bálint-Incze Viktor
Salló Dávid
Barcsa Alina
Ambrus Anett
Borboly Zsolna Kála
Rostás Mária
Vîlcan Mara
Izsák-Virág Kinga
Vass Kitti
Korpos Mátyás

Elhalálozások

Balla Mária-Magdolna
Szakács Ignác
Fekete Agneta
Karácsony Andrei
Oláh Otilia-Agneta
Nyegre Iosif-Ernest
Györke Ștefan
Kedves András
Borbély Gavril
Bartalis Jolan
Vándor Károly
Török Irén
Bakó Beniam
Péter Ladislau
Csedő Erzsébet
Sándor Imre
Lenk Iuliu
Ardeleanu Felicia
Balló Ludovic
Szabó Ludovic
Pál Attila

Házasságkötések 

Berduv Neculai –  
 Brocea Estera-Luciana
Bene László – Zöldi Emese
Pribagu Neculai –  
 Țepeș Maricica-Rodica
Kelemen Csongor – Benedek Katalin
Buzás Gellért – Ceobanu Cristina
Lazok Levente- Iosif –  
  Máthé Adél Mária
Roșeti Bruno-Petrișor –  
  Karikás Emőke
Kovács Károly – Török Réka n

DECEMBEr 2.

A karácsonyfa ünnepi fényei mellett 
gyújtották meg az első gyertyát
Advent első vasárnapján a Majláth Gusztáv 
Károly téri ünnepségen először Füleki Zol-
tán alpolgármester szólt a nagy számban 
összegyűltekhez, felvezetve a karácsonyfa 
ünnepi kivilágításának felkapcsolását és az 
első gyertya meggyújtását, majd Szilágyi Ár-
pád, a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei 
Szövetségének elnöke szavalt. A Nagy István 
Művészeti Középiskola 5–8. osztályos ének-
karának előadását követően Ft. Bálint Emil, 
a Szent Ágoston-templom plébánosa osztot-
ta meg gondolatait a jelenlévőkkel.

DECEMBEr 4.

Országos filmpremierként vetített 
Örök tél a Csíki Moziban
Szász Attila és Köbli Norbert új filmjét, az 
Örök tél című alkotást Csíkszeredában a 
film romániai premiernapján mutatják be, 
egy további vetítés december 19-re vonatko-
zott. A berni követ és a Félvilág alkotóinak, 
Szász Attila rendezőnek és Köbli Norbert 
forgatókönyvírónak új filmje az 1944-ben 
a Szovjetunióba deportált sváb magyarok 
történetét dolgozza fel. 1944 decemberében 
a szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb fa-
luból elhurcolják a munkaképes nőket „egy 
kis munkára”. Irén (Gera Marina) egy szovjet 
szénbányába kerül, itt találkozik Rajmund-
dal (Csányi Sándor), aki megtanítja neki, ho-
gyan lehet a poklot túlélni. Kettejük között 
különleges kapcsolat szövődik, melynek épp 
úgy szabályai vannak, mint a túlélésnek.

DECEMBEr 6.

Haladékot kaptak a Márton Áron 
Kulturális Központ felépítésére
Előre nem látható nehézségek miatt nem 
tudják a határidőig, év végéig felhúzni a 450 
négyzetméter alapterületű Márton Áron 
Kulturális Központot Csíkszeredában. Az 
építkezésre hosszabbítást kértek, az új ter-
vek szerint május végéig már be is fedik az 
épületet. Noha a nyáron a kivitelező cég vál-
lalta, hogy határidőre, azaz az év végére ,,pi-
rosba” felépíti Csíkszeredában az új Márton 
Áron Kulturális Központot a Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium kollégiuma 
melletti területen, ezt a határidőt mégsem 
tudják tartani. A gázvezetékkel kapcsola-
tos előre nem látható nehézségek hátráltat-
ták a munkát, ezért haladékot kértek. Az 
új határidő május vége.

Mi történt 2018 decemberében   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

DECEMBEr 7.

Zavaró kétnyelvűség?  
Forgalmi táblák miatt bírságolt  
a közlekedésrendészet
Pénzbírságot rótt ki a közlekedésrendé-
szet a csíkszeredai polgármesteri hivatal-
ra, mert szerintük két új, körforgalomnál 
kihelyezett forgalmi tábla nem felel meg a 
szabványoknak. A városháza nem fizetett, 
hanem pert indított. Szeptemberben in-
dult meg a forgalom a Csíkszereda északi 
peremén épült taplocai elkerülő úton, ahol 
a Rét utcánál, illetve az E578-as európai 
útnál két körforgalmat is kialakítottak. 
Az elkerülő út teljes szakaszán, amely a 
város ügykezelésébe tartozik, mindenütt 
kétnyelvű, román és magyar feliratokkal 
ellátott forgalmi táblákat helyeztek ki. 
Mindegyik táblán a települések román 
elnevezése van felül, a magyar pedig alul 
– korábban ugyanis a nyelvi sorrend fel-
cserélése miatt pereket is veszített a város, 
amelyek nyomán új táblákra volt szükség. 
Ennek ellenére az útszakasz átadása utáni 
hónapban a közlekedésrendészet két pénz-
bírságról készült jegyzőkönyvet is továbbí-
tott a polgármesteri hivatalnak.

DECEMBEr 9.

Ahol együtt szórakozott  
az egészséges és a fogyatékkal élő
Idén is megtartotta a Családok adventje a 
Családlánccal elnevezésű rendezvényét a 
Hargita Megyei Mozgássérültek Szerveze-
te. A csíkszeredai Erőss Zsolt Arénában 
zajlott eseményen a fogyatékkal élők lehe-
tőséget kaptak ünnepi hangulatban eltölteni 
egy szép napot egészséges társaikkal. A részt-
vevők kézműves foglalkozásokon vehettek 
részt, de az arcfestést, ugrálóvárat és csúsz-
dát is ki lehetett próbálni. Mint a szervezők 
rámutattak: a rendezvény különlegessége és 
pozitív vonzata abban is érzékelhető, hogy 
a kicsik, akik még nem előítéletesek, talál-
kozhattak fogyatékkal élő személyekkel, 
ez a tapasztalat pedig segítheti őket, hogy 
felnőtté válva pozitív alapokkal közelítsék 
meg a fogyatékos embertársaikat.

DECEMBEr 13.

Asztalos Csaba: forgalmi táblákon 
is helye van a magyar nyelvnek
Noha a szabványokra hivatkoztak, úgy tű-
nik, hogy valójában a kétnyelvűség miatt 
nem adott jóváhagyást a forgalmi táblákra, 
majd bírságolt a közlekedésrendészet Csík-   
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mentációját jóváhagyó, 2016/68-os határo-
zat módosítására

353-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város területén 
végzendő köztisztasági és hótalanítási tevé-
kenységek kiszervezéséről

354-es határozat
a Hargita Megyei Művészeti Népiskola ne-
vének Vámszer Géza Művészeti Népiskolára 
való változtatására szolgáló megyei önkor-
mányzati határozat elfogadásáról a 2018–
2019-es tanévtől

355-ös határozat
a VSK Csíkszereda 2018. évi programját és 
költségvetését jóváhagyó, 2018/17-es sz. ha-
tározat 2-es számú mellékletének módosítá-
sára és kiegészítésére

356-os határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város közszállí-
tása közvetlen megbízásának jóváhagyására

357-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város zöldövezet- 
nyilvántartójának jóváhagyására

358-as határozat
a „Környezetbarát autóbuszok vásárlása Csík-
szeredában” elnevezésű célszerűségi tanul-

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. december 14-én, 
19-én, és 27-én rendkívüli, december 21-
én pedig rendes ülést tartott.

348-es határozat
a Hargita utcában levő területek összevoná-
sának jóváhagyására, telekkönyvezés céljá-
ból

349-es határozat
az Országos Lakásügynökség által épített 
lakások bérleti szerződései meghosszabbítá-
sának jóváhagyására

350-es határozat
a 2018–2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat, a 2018-as év 
költségvetését elfogadó 2018/4-es számú ha-
tározat, a 2018-as teljes vagy részleges helyi 
költségvetésből támogatott beruházási lista 
módosítására

351-es határozat
a „Kossuth utca, Hargita utca, Temesvári 
sugárút és Nagymező utca rehabilitációja” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának jóváhagyására

352-es határozat
„A buszpályaudvar felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-

A városi önkormányzat  
határozataiból

mány jóváhagyásáról szóló, 2018/219-es sz. 
határozat kiegészítésére és módosítására

359-as határozat
a 2018/151-ös számú határozattal elfoga-
dott, Csíkszereda Megyei Jogú Város for-
galmi tanulmányának módosítására

360-as határozat
a „Közlekedésmenedzsment” megnevezésű 
megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására

361-es határozat
közhasznú munkálat elvégzéséhez szükséges 
ingatlankisajátítás elvégzéséről

362-es határozat
a 2018–2021-es évek költségvetését elfoga-
dó 2018/34-es számú határozat, a 2018-as 
év költségvetését elfogadó 2018/4-es számú 
határozat, a 2018-as teljes vagy részleges he-
lyi költségvetésből támogatott beruházási 
lista módosítására

363-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri szakapparátusához és a helyi önkor-
mányzat hatáskörébe tartozó közszolgálatok 
apparátusához tartozó közalkalmazottak és 
szerződéses alkalmazottak alapfizetési szint-
je megállapítását illető, 2017/206-os sz. hatá-
rozat módosításáról

364-es határozat
a 2019. január, február, március periódusban 
tartandó önkormányzati ülések ülésvezető-
jének nevesítéséről 

 szeredában. Az Országos Diszkrimináció-
ellenes Tanács elnöke szerint ez visszaélés, 
a kétnyelvűségnek a táblákon is helye van. 
Asztalos szerint a szabvány egy kiegészítő, 
technikai szabály, amely a méretekre, tar-
talomra vonatkozik, és semmilyen módon 
nem helyezhető a törvény fölé. Ilyen esetben 
pedig visszaélésről lehet beszélni. Ha egy 
szabvány azt írja, hogy az állam hivatalos 
nyelvén kell feliratozni a táblát, az nem je-
lenti azt, hogy más nyelven nem lehet felírni, 
mert kiegészítő jogszabályról van szó.

DECEMBEr 15.

Helyi rendőrség létrehozása
A székelyföldi nagyobb városok közül Csík-
szereda kivételével mindenütt van helyi 
rendőrség, amelynek fontos szerepe van a 
rendfenntartás, illetve ellenőrzések terüle-
tén. A helyi rendőrségre vonatkozó jogsza-
bály értelmében helyi rendőr nem állapíthat 
meg bármilyen kihágást, csupán azokat, 
amelyek besorolhatók a 2010-ből származó 
155-ös törvény előírásai közé. A törvény a 
közbiztonsággal, vagyonőrzéssel, építkezé-
sekkel, plakátolással, környezetvédelemmel, 

kereskedelemmel és lakosság-nyilvántartás-
sal kapcsolatos hatáskörökkel ruházza fel a 
helyi önkormányzatok által fenntartott tes-
tületeket. Nem indíthatnak bűnügyi vizsgá-
latot, ám a közbiztonságot, és ezzel együtt 
a közhangulatot viszont kedvező irányba 
tudják befolyásolni. Füleki Zoltán alpolgár-
mester szerint a felfüggesztett fizetéses par-
kolási rendszer, a zavaró parkolási helyzet 
volt a legfőbb oka az elhatározásnak, mert 
egy olyan hatósági szervre volt szükség, 
amely hivatalosan tud lépni, ellenőrizni. A 
parkoláson kívül a közbiztonság erősítésére 
is gondolnak, de az építkezések, a szociális 
segélyezettek ellenőrzését is átadnák a helyi 
rendőrségnek. Csíkszeredában 42 rendőri 
állást engedélyezhetnek, azonban számítá-
saik szerint kezdetnek 36 helyi rendőr elég-
séges lenne a munkára.

DECEMBEr 22.

Kitiltott jelképek:  
a csíkszeredai városházán lévő 
molinók sem maradhatnak
A törvényszék első fokon helyt adott a Dan 
Tanasă vezette egyesület kérésének, amely 

a csíkszeredai városháza tanácstermében 
elhelyezett, székely és magyar jelképeket 
tartalmazó kihúzható (roll-up) bannerek el-
távolítását kérte. Az ADEC fenntartja, hogy 
ezek a háromszög alakban felhúzott molinók 
valójában országok, illetve Romániában jog-
szerűen be nem jegyzett egyesületek zászlói, 
kihelyezésük pedig sérti a törvényt, amely-
nek nemcsak a betűjét, de a szellemét is be 
kell tartani. A Hargita Megyei Törvényszék 
a napokba hozott elsőfokú ítéletében eluta-
sította Csíkszereda polgármesterének érveit, 
és arra kötelezte, hogy távolítsák el a tanács-
teremből a székely és magyar zászló színeit, 
illetve a város lobogójának elemeit tartal-
mazó kihúzható molinókat. Most először 
meg kell várni az elsőfokú ítélet indoklását, 
amelynek tanulmányozása után lehet dönte-
ni a fellebbezésről. Az egyesület által indított 
perek következményeként Csíkszeredában 
eddig nemcsak a városháza tanácsterméből 
kellett eltávolítani a vitatott zászlókat, ha-
nem az épület homlokzatáról, és a Városi 
Művelődési Házhoz közeli zászlórúdról is 
le kellett venni a székely lobogót és a város 
zászlaját. Ugyanakkor a Városháza feliratot 
is el kellett távolítani a homlokzatról. n
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 365-ös határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

366-os határozat
egyes bérleti szerződések meghosszabbítá-
sának a jóváhagyására

367-es határozat
Taploca utca 22. szám alatt levő területek 
összevonásának jóváhagyására, telekköny-
vezés céljából

368-as határozat
a Müller László 2/A/21 szám alatti lakás ki-
utalásának jóváhagyásáról

369-es határozat
azon igénylők névjegyzéke jóváhagyására, 
akik jogosultak vagy nem jogosultak az Or-
szágos Lakásügynökség által épített lakások 
bérbevételére, valamint az elsőbbségi lista 
jóváhagyására

370-es határozat
a 2013/200-as számú határozat módosítá-

sának a jóváhagyására, a közvagyonban ta-
lálható egyes strandok, a „VSK Csíkszereda” 
Sportklub kezelésébe való átadásáról

371-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjé-
nek felhatalmazásáról és az Alcsík Kistérsé-
gi Fejlesztési Társulás közgyűlésén való sza-
vazásáról, a hulladékszállítási szolgáltatások 
díjszabásának módosítását illetően

372-es határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzékének 
módosítására

373-as határozat
a Szociális központban lévő, szociális és 
szükséglakások kiutalásához szükséges el-
sőbbségi sorrend megállapítására

374-es határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
kének módosítására

375-ös határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város fenntar-

tásában működő kulturális intézmények: 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
és a Csíki Székely Múzeum vezetői tiszt-
ségére kiírt versenyvizsga szabályzatának 
elfogadására

376-os határozat
az Általános Városrendezési Terv kiegészí-
téséről és ismételt elfogadásáról

377-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri szakapparátusához és a helyi önkor-
mányzat hatáskörébe tartozó közszolgálatok 
apparátusához tartozó közalkalmazottak 
és szerződéses alkalmazottak alapfizetési 
szintje megállapítására vonatkozó, 2017/206-
os sz. határozat módosításáról 2019. január 
1-jei hatállyal

378-as határozat
„A nem motorizált közlekedési infrastruk-
túra és biztonság fejlesztése a vasút és Hargi-
ta utca övezetben” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok dokumentációjá-
nak jóváhagyására n

A garantált minimálbérre vonatkozó 2001/ 
416-os sz. törvényt módosító 2018/192-es 
törvény értelmében az önkormányzatoknak 
összesíteniük kell a helyi jogi és magánszemé-
lyektől, egyéni és családi vállalkozásoktól ér-
kező munkaerő-igényléseket, és az idénymun-
kákra (napszámos munkára) be kell osztania a 
szociális támogatásban részesülő személyeket. 
A beosztást tartalmazó listát ki kell függesz-
tenie a polgármesteri hivatalban. Mindazon 
jogi személyek, akik a szezonális tevékenysé-

Munkaerő szezonális 
tevékenységekhez

gük elvégzéséhez munkaerőt igényelnének, 
kérést nyújthatnak be a Szociális közszolgá-
lathoz (Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 29-es 
iroda, vagy e-mailben a social@szereda.ro 
címen), amelyben meg kell nevezniük, milyen 
tevékenységhez igénylik a napszámos munka-
erőt, az ideiglenesen alkalmazott személyek 
számát, valamint a tevékenység időpontját. 
Az igénylések letételi határideje minden hó-
nap 20-a a következő hónapra. Fontos tud-
nivaló: a 2011/52-es sz. törvény a napszámos 

által elvégzett tevékenység javadalmazását is 
előirányozza, amely a munkáltató és a napszá-
mos közötti megegyezés tárgyát képezi. Az 
újonnan életbe lépett törvény ugyanakkor azt 
is szabályozza, hogy az esetben, ha a munka-
képes személy két szezonális tevékenység el-
végzését visszautasítja, a következő hónaptól 
elveszíti jogosultságát a szociális támogatásra, 
és csak 12 hónap múlva veheti azt újból igény-
be. Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Szociális közszolgálata ugyan-
akkor pontosítja: a szezonális tevékenység – 
mint új kereseti és munkaviszonyi lehetőség – 
nem élvez elsőbbséget a 2001/416-os törvény 
által szavatolt közhasznú munka elvégzésével 
szemben. n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat januári témáiból
Dr. Szekeres Attila-István: Románia címerének magyar alkotója,  
Keöpeczi Sebestyén József 
2019. február 8., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

140 éve, 1878. november 12-én született az 
első világháborút lezáró Párizs környéki bé-
keszerződések nyomán megnagyobbodott 
Románia címerének alkotója, Keöpeczi Se-
bestyén József. 1903–1914 között a Kolozs-
váron kiadott Genealógiai Füzetek szerzője, 
szerkesztője, címergrafikusa. A folyóiratban, 
melynek megszűnése után Budapestre távo-
zott, közel száz rajza, főleg címerrajza és ti-
zenhat tanulmánya jelent meg. Ő illusztrálta 
Sándor Imre: Czímerlevek (Kolozsvár, 1910 

és 1912) című, két kötetet megért gyűjte-
ményét, melyben 283 heraldikai rajza jelent 
meg. 1915-től hivatalosan használhatta az 
országos levéltár megbízott címerfestője ti-
tulust. Ebben a minőségében ő rajzolta meg 
a Magyar Királyság 1915-ös középcímerét és 
pecsétrajzát. 1919–1940 között a háromszé-
ki Köpecen élt családjával. Nevéhez fűződik 
a Román Királyság 1921-es címerének meg-
alkotása. 1926-ban címerekkel díszítette a 
köpeci református templom belsejét. Ő a fő 

illusztrátora Lukinich Imre A bethleni gróf 
Bethlen család története (Budapest, 1927) 
című monográfiájának. A bécsi döntést kö-
vetően Kolozsváron az Egyetemi Könyv-
tárban dolgozott. Jelentős műemlékvédelmi 
tevékenysége is, de igazán kimagaslóan a 
heraldikát – címertudományt és címermű-
vészetet egyaránt – művelte. Keöpeczi Se-
bestyén József heraldikust méltán tekintjük 
a legnagyobb magyar címerművésznek. Ko-
lozsváron hunyt el 1964. december 27-én. 
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Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a város és környék polgárai számá-
ra fontos, keresett a heti rendszerességgel 
megtartott ingyenes jogi tanácsadás. Túl 
azon, hogy a polgárok anyanyelvükön kap-
hatnak szakszerű tájékoztatást, eligazítást 

Ingyenes jogi tanácsadás
a különböző jogi természetű kérdéseikre, a 
törvényszéki határozatok pontos értelme-
zésére, még minden esetben a zsebükben 
maradhat az a csekély 100 lej is, amelyet a 
hivatalos tanácsadás keretében, honorári-
umként máshol ki kellene fizessenek. 

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szer-
vezete értesíti a város, Csík, Gyimesek és a 
Kászonok polgárait, hogy minden csütör-
tökön 14.00 és 15.00 óra között ingyenes 
jogi tanácsadást tart a Petőfi Sándor utca 
8. szám alatt (Kelemen Hunor Képviselő 
irodája). Szükséges az előzetes bejelentke-
zés: telefonon a 0266 311 836-os, a 0743-
663 590-es számokon vagy személyesen. n

Dr. Balázs Lajos: Rituális szimbólumok a székely-magyar kultúrában
2019. február 15., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Az előadás időszerűségét szimbólumaink, 
jelképeink egyre fokozódó veszélyeztetettsége 
indokolja, fizikai és morális értelemben egy-
aránt. A szimbólum-rombolás történetiségé-
nek felvázolása nyomán tipologizálja az előadó 
a végrehajtás mikéntjét: nyílt és latens változa-
tai felszínre hozzák egy alantas, célkitűzésé-
ben erkölcstelen, kétarcú hatalmi politika ra-
finált eszköz- és eszmerendszerét. A kutatás 
eredményei rávilágítanak arra, hogy a nyílt és 

titkos szimbólumrombolás összetartoznak, az 
egyik hivatalos, rendeletekkel, törvényekkel, 
hatalmi szervekkel, büntetésekkel szereznek 
érvényt a levételre, mellőzésre, a másik pedig, 
garázda önkéntesek végzik titkolt / burkolt, 
szemet hunyó hatalmi sugallatra, a tettesek 
jelentős százaléka pedig névtelen marad.

Kik a kezdeményezői a tönkretételnek, 
letiltásnak rombolásnak? Mindig valamiféle 
hatalom: legitim / illegitim, politikai, vallá-

si stb. Ezért történelmi kategória. Az ókor-
tól középkoron át máig. Kik az elszenvedői, 
kárvallottjai a szimbólumokat tiltó politiká-
nak, indulatoknak? És mi a szimbólumtiltás 
célja? Egy másik kérdéskör, amit érint az elő-
adó és megrendítő példákkal illusztrál.

A nyelv és szimbólum dilemmája; székely 
magyar kultúránk néhány reprezentatív pél-
dája; teendőink, feladataink szimbólumaink 
védelmében, őrzésében, használatában. n

Fogadónapok:  
főbb városházi szakosztályok

Készülnek az oktatási intézmények 
felújítási, hőszigetelési tervei

A csíkszeredai Városháza mindennapi törekvé-
se, hogy javítsa kapcsolatait a megyeszékhely ál-
lami és magánszférához tartozó intézményeivel, 

Három napközi otthon, három általános 
iskola és három középiskola, valamint két 
oktatási intézmény bentlakásának hőszi-

ugyanakkor éppoly fontossággal bír az állandó 
törekvés, melynek célja az, hogy javítsuk a kap-
csolatot a megyeszékhely polgáraival. Éppen eb-

getelésére, felújítására nyert vissza nem térí-
tendő támogatást az elmúlt év során Csík-
szereda Önkormányzata.

ből a megfontolásból, azért hogy a városunk la-
kói érezzék és tudják: gondjaik és kérdéseik a mi 
gondjaink és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk 
a Városháza főbb osztályainak a fogadónapját 
és az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

Mind a tizenegy, összesen több, mint 10 
millió euró értékű beruházás esetében az 
önkormányzat szerződést kötött a kiviteli 
tervek elkészítésére. A legelőrehaladottabb 
fázisban az Aranyalma Napközi Otthon és a 
Liviu Rebreanu Általános Iskola van, ez eset-
ben már tavaly év végén a csíkszeredai Alkor,  

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 9.00 – 10.00 

Főépítész Hétfő 9.00 – 13.00 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási és útkarbantartási osztály Szerda 13.00 – 14.00 

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó és kereskedelmi osztály Csütörtök 11.00 – 13.00 

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

Kulturális, ifjúsági, sport és turisztikai programok osztálya Csütörtök 15.00 – 16.00 

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 9.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján működő 
Városházi bejelentőn keresztül bejelenthe-
tik, amennyiben rongálásokat, vagy meg-
hibásodásokat észlelnek a város területén. 
Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak ezek 
helyrehozásában, megoldásában, írják meg a 

tapasztalt problémákat, hogy minél hama-
rabb kijavíthassuk azokat. 

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe aján-
l juk, a Városházán kihelyezett – az Önök 
ötletei, észrevételei és esetleges panaszai elhe-
lyezését szolgáló – gyűjtőládát. Az ötlet- és 

panaszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszol-
gálati iroda melletti részen található. Kér-
jük kedves ügyfeleinket, hogy a Városházán 
történő ügyintézés során felmerült bármely 
észrevételüket, panaszukat, ötleteiket bátran 
juttassák el hozzánk e módon is. n
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Sokan mondják, hogy vízkereszt után már 
lassan le lehet szedni a karácsonyfát, és sokan, 
hogy nagy kár lenne, kell még hagyni pom-
pázni egy kicsit. Ha a fa még pompázik. Ezt 
a kérdést részben megoldja, ha engedünk an-
nak az évek óta, igencsak helyes, terjedő szo-
kásnak, hogy karácsony előtt földlabdás fát 
vásárolunk, s a téli ünnepek elteltével, illetve 
amikor már az idő lehetővé teszi azt, a fát át-
helyezzük oda, ahová való: a természetbe. 

Zöldövezetekhez járulhatunk így hozzá, 
vagy a saját kertünket gazdagíthatjuk. Ha 
azonban a hagyományos faállításos módszer 
hívei vagyunk, úgy szembe kell néznünk az-
zal, hogy a pusztuló fa egyre kevésbé bírja 
díszeit, ágai lehajlanak, tűlevelei fakulnak és 
hullanak. Ilyenkor a karácsonyfák kikerül-
nek a lakónegyedekhez tartozó szeméttá-
rolókhoz, vagy felhasználást nyernek a ma-
gánlakások esetében. A magánlakások esete 
az egyszerűbb, ott vagy fűtésre használják a 
fenyőfát, vagy tavaszi kertimunkákhoz (pl. 

Kezdjük az évet újrahasznosítással!

karót lehet faragni belőlük és a fiatal növé-
nyeknek támasztékot állítani), esetenként az 
összegyűjtött tűleveleket lehet jeges felüle-
tek csúszásmentesítésére, vagy a sáros felü-
letek feltöltésére használni.

Az Eco-Csík térségi hulladékgazdálkodó 
vezetősége kérése így leginkább a lakástulaj-
donosi társulásokat érinti és arra vonatko-
zik, hogy a lakosok helyezzék a karácsony-
fákat a szeméttárolók mellé, ne dobják el 
azokat a tömbházak környékén, a játszóte-
reken, a negyedek zöldövezetein. A hulla-
dékgazdálkodási cég a kihelyezett fenyőfá-
kat mindennapos körútjai során begyűjti, 
de a lakossági jelzések, igények alapján való 
begyűjtés is rendelkezésre áll. Ebben az ér-
telemben is hívható a 0737-026869-es tele-
fonszám. A karácsonyfák begyűjtése teljesen 
térítésmentes. Az összegyűjtött faanyagot 
az Eco-Csík telephelyén bedarálják, az ebből 
származó faapríték pedig egy brikettgyártó 
céghez kerül. n

 illetve a kolozsvári Cubicon Invest Kft. átad-
ta a kiviteli terveket, és az építkezési engedé-
lyeket is sikerült beszerezni. Jelenleg a kivite-
lezésre kiírt közbeszerzési eljárás zajlik.

Elkészültek a Nagy Imre és a József Attila 
általános iskolák, a Venczel József (bukares-
ti Green Business), a Kós Károly (jászvásári 
You SS) és a Kájoni János szakközépiskolák, 
valamint a Cimbora (marosvásárhelyi Arhing 
Kft.) és a Tulipán (kolozsvári Cubicon Invest 
Kft.) napközi otthonok felújítására vonatko-

zó kiviteli tervek is. Utóbbi kettő esetében 
a szakiroda munkatársai még ellenőrzik a 
terveket, a többi oktatási intézmény doku-
mentációját pedig – az ellenőrzést követően 
– visszaküldték a tervezőnek az észlelt hibák 
kiigazítása érdekében.

A Székely Károly Szakközépiskola és az 
Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának 
felújítási terveit a jászvásári You SS Kft.-nek 
február végéig kell benyújtania. A kiviteli ter-
vek véglegesítését követően kezdődhet a mun-

kálatokat végző cég kiválasztására irányuló 
közbeszerzési eljárás. Mint ismeretes, a tervek 
szerint a felújítási munkálat magába foglalja az 
épületek falainak, tetőterének és alagsorának 
hőszigetelését, a fűtés-, a melegvíz- és a vil-
lanyhálózat felújítását. Emellett korszerű szel-
lőzőrendszert építenek be, illetve napenergia 
alapú rendszert telepítenek. Az előirányzott 
beruházások az oktatási intézmények évi, nem 
megújuló forrásból származó elsődleges ener-
giafogyasztásának csökkentését célozzák. n

működésbe a 24 órás ügyfélkapcsolati vo-
nalat, amelyen a városi világítási rendszer 
bármely meghibásodását be lehet jelenteni. 
A 0800 080 505-ös szám mind vezetékes, 
mind pedig mobiltelefonról ingyenesen 
hívható. Az ügyfélszolgálati központba 
betelefonálók hívásaira diszpécser válaszol, 
16.00 óra után pedig rögzítésre kerülnek a 
bejelentések. n

Közvilágítási hiba-bejelentés:  
használják az ingyenes számot

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az eseteges közvilágítási problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében használják 

az ügyfélkapcsolati rendszert. A megye-
székhelyi közvilágítási rendszer üzemelte-
tési jogával az Electric-Inst Kft. rendelke-
zik mint szolgáltatóvállalat, ott helyezték 

eleget kötelességüknek az akadálymentes 
közlekedés érdekében.

Arra is felkérjük az ingatlantulajdonoso-
kat és a lakástulajdonosi társulások vezetőit, 
hogy tegyenek biztonsági intézkedéseket a 
tetőkről lezúduló hó által okozott balesetek 
megelőzése érdekében. Felhívjuk ugyanak-
kor a városlakók figyelmét, hogy valós időben 
követhetik, merre járnak a hóeltakarítással 
megbízott Eco-Csík Kft. műholdas nyom-
követő rendszerrel ellátott munkagépei. Az 
ez-gps.ro honlapon a hotalanitas@szereda.
ro felhasználó névvel és a hotalanitas jelszó 
használatával bárki megtekintheti a hóekék 
útvonalát. n

Mindenki felelős a háza előtti  
járdaszakasz állapotáért!

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton is 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyi ön-
kormányzat Csíkszereda városgazdálkodási 
normáiról szóló, módosított 2004/80-as sz. 
határozata értelmében: „Mind a természe-
tes és jogi személyek, mind a lakástulajdo-
nosi társulások kötelességei közé tartozik a 
használatukban lévő épületekhez tartozó 
járdák hótalanítása és csúszásmentesíté-
se, mindahányszor ez szükséges. A járdák 

hótalanításakor összegyűlt havat, jeget 
a forgalom akadályozása nélkül kell ösz-
szegyűjteni, szabadon hagyva a csatornák 
lefolyóit.” 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala kö-
szönetét fejezi ki mindazon természetes és 
jogi személyeknek, akik az eddigi havazáso-
kat követően mentesítették az ingatlanjuk 
előtti járófelületeket a hótól és jégtől, ugyan-
akkor az ezt elmulasztókat felkéri, tegyenek 

Illusztráció
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Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tartanak megyeszékhelyünk lakói számá-
ra minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűléstermében, az alábbi beosztás szerint.   

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

András Hunor-Jenő Gazdasági szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság
Február 7.

Ábrahám Előd Gazdasági szakbizottság; Szociális, sport szakbizottság

Bardócz László Gazdasági szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Február 14.

Fodor Levente Gazdasági szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Február 21.

Orbán Zsolt Gazdasági szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság Február 28.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati képviselők minden kedden 10.00 órától 
tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében, illetve előzetes értesítéssel és igény esetén ugyancsak kedden, de ezúttal 17.00 órától.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, hétköznap 8.00–15.30 óra között.

Vásároljon könyvet  
a Csíkszereda Kiadóhivataltól!

• Vofkori György: Csíkszereda és Csíksom-
lyó képes története – 120 lej (10 példány 
fölött 100 lej).

• A mi Nagy Imrénk – Csíkszereda Kiadó-
hivatal. Ára: 25 lej.

• Útravaló-sorozat 2008: Kocsis Lajos: A Csí-
ki Magánjavak története 1869–1923. Csík-
szereda Kiadóhivatal. Ára: 20 lej.

• Turcza László – művészalbum. Csíksze-
reda Kiadóhivatal. Ára: 50 lej.

• Banner Zoltán: Márton Árpád – mű-
vészalbum. Élet-Jelek sorozat. Ára: 65 lej. 

• Pál Pál Előd: A csíki síiskola története. 
Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 35 lej. 

• Murádin Jenő–Szervátiusz Anikó: Szer-

vá tiusz Jenő – Életem, emlékeim. Csík-
szereda Kiadóhivatal. Ára: 50 lej. 

• Útravaló-sorozat 2009: Tivai Nagy Imre: 
Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda 
Kiadóhivatal. Ára: 30 lej.

• Útravaló-sorozat 2011: Csíkvármegye stá-
tus szimbóluma. Csíkszereda Kiadóhiva-
tal. Ára: 35 lej. 

• Útravaló-sorozat 2012: Zsögödi Nagy 
Imre: Az úgy volt, hogy... hallák-e? Föl-
jegyzések – Csíkszereda Kiadóhivatal. 
Ára: 35 lej.

• Murádin Jenő: Székelyföldi ösztöndíja-
sok 1941– 1943. Csíkszereda Kiadóhiva-
tal. Ára: 35 lej. 

• Becze Zoltán: Székelyföldi olimpiai baj-
nokok, csíki olimpikonok. Csíkszereda 
Kiadóhivatal. Ára: 45 lej

• Útravaló-sorozat 2013: Endes Miklós: 
Csík-, Gyergyó- és Ká szon-székek (Csík 
megye) földjének és né pének története 
1918-ig – reprint kiadás. Csíkszereda Ki-
adóhivatal. Ára: 50 lej

• Nuridsány Éva: Fénylény – művészalbum. 
Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 45 lej.

• Kis János–Csiki András: Kárpát-meden-
cei magyar olimpiai érmesek. Csíkszere-
da Kiadóhivatal. Ára: 25 lej. 

• Bogdán Emese: Intő szülőknek és nevelők-
nek – Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 25 lej.

• Bács Béla János és Ráduly Róbert Kálmán: 
Der Maler Nagy Imre – A székely festő és az 
erdélyi szászok 1925–1935 – Emil Witting re-
gényrészleteivel – Csíkszereda Kiadóhivatal. 
Ára: 35 lej.

• napirenden vannak a víz, csatornázás, köz-
tisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös 
költség, illetve a helyi költségvetés irányába 
az adók és illetékek befizetésével, a késedel-
mi és a büntetőkamatokat is beleértve.
A támogatást igénylőknek a kitöltött kéré-

seket a személyi igazolvány, valamint a lakás-
tulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal 
együtt kell a lakástulajdonosi társulásokhoz 
eljuttatni.

Mindazoknak, akik már betöltötték a 65. 
életévüket, csak egyszer kell kérést letenni-
ük. Azok a személyek pedig, akik időközben 
válnak jogosulttá, a 2019. március 31-ig tartó 
időszak hátralevő hónapjaira igényelhetik a 
támogatást. Későbbi igényléseket a megelőző 
hónap 24-ig kell benyújtani. n

Melegvíz-támogatás: márciusig kérhető

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete a 2018. szeptember 28-i havi 
soros ülésén fogadta el a 65. év feletti sze-
mélyek számára a háztartási melegvíz-szol-
gáltatás költségéhez való önkormányzati 
hozzájárulásról szóló 254/2018-as számú 
határozatot. 

A havi legtöbb 40 lej értékű támogatás 
igényléséhez szükséges típuskéréseket a la-
kástulajdonosi társulások vezetői átvehetik 
október 10-től a polgármesteri hivatal 44-
es számú, ügyfélszolgálati irodájában.

A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömb-
házak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez 

való önkormányzati hozzájárulást a 2018. 
november 1. és 2019. március 31. közötti 
időszakra igényelhetik mindazon csíkszere-
dai személyek, akik:
• tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal 

rendelkeznek a lakás fölött, amelyre a tá-
mogatást igénylik és nincsen tulajdonaik-
ban – sem a velük egy háztartásban élők tu-
lajdonában – más ingatlan (lakás) Románia 
területén;

• a lakás hőellátása – háztartási meleg víz és 
fűtés – a központi távhőszolgáltatási rend-
szeren keresztül történik, egészében és ki-
zárólagosan;
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Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. 
A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.

Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal – Vár tér 1. szám, 530110. Telefon: 0266 315 120, fax: 0266 371 165
E-mail: primaria@miercureaciuc.ro; varoshaza@szereda.ro; http://www.szereda.ro

Szerkeszti: Ady András, Szabó Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda 

– Azonnal végeztem, aranyom... azonnal.

A hónap üzenete: 
A közterületek 
karbantartása is  
közösségi érdek

A téli, télvégi hónapok egyik legnagyobb ki-
hívása mind a város közterületeit karbantar-
tó önkormányzat, mind a lakosok és ingatlan-
tulajdonosok szempontjából a hóeltakarítás, a 
síkosságmentesítés. Míg például a város útjai-
ról, a parkolókból való hóelszállítás, ezeknek 
a területeknek a csúszásmentesen való tartása 
a helyi önkormányzat, illetve az önkormány-
zat által működtetett szakcég feladata, a la-
kótömbök, magánházak, lakóparkok, keres-
kedelmi- és vendéglátóipari egységek körüli 
járófelületek hómentesítése az ottani lakó 
és/vagy tulajdonosi közösség feladata. Sze-
met gyönyörködtető az emberek igyekezete, 
amellyel a lakóövezetükhöz tartozó járdákat, 
vagy az üzleteik előtti járófelületeket hó- és 
csúszásmentesítik. Az külön kiemelhető, 
hogy a városközponti felújított köztereket, de 
a megújult utcákat illetően is, az ott lévő ven-
déglők, boltok tulajdonosai és alkalmazottai, 
a lakosok mára már arra is külön figyelmet 
fordítanak, hogy a csúszásmentesítésre ne 
használjanak olyan anyagokat, amelyek tá-
madják és rongálják a térburkoló köveket, a 
friss aszfaltburkolatot. Megköszönve elkö-
telezettségüket, kérjük Önöket, hogy a to-
vábbiakban is legyenek partnerek az Önkor-
mányzat azon igyekezetében, hogy tisztán és 
közlekedés-biztosan tartsa a várost! n

Un exemplar în fiecare cutie poştală 
Dorim să vă informăm, că publicaţii-
le „Csíkszereda” şi „Miercurea Ciuc”, 
publicaţii ale Municipiului Miercurea 
Ciuc, apar lunar pentru informarea ce-
tăţenilor din municipiu. Deoarece nu 
ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie de 
limba maternă/vorbită, distribuirea se 

face după metoda „un exemplar în fiecare 
cutie poştală” mai mult bazându-ne pe nu-
mele trecute pe cutia poștală. Pentru a Vă 
asigura şi a ne ajuta ca publicaţia informa-
tiv-lunară „Miercurea Ciuc” să ajungă la 
Dumneavoastră personal, Vă rugăm să ne 
contactaţi prin una din următoarele moda-

lităţi (cu indicarea precisă a domiciliului, 
adresei şi numărului de căsuţă poştală): 
în scris, la adresa: Municipiul Miercurea 
Ciuc, P-ţa Cetăţii nr. 1. cam. 139, telefo-
nic: 0266-315120/134, sau prin e-mail: 
primaria@miercureaciuc.ro, cu men-
ţiunea: „În atenţia redacţiei Miercurea 
Ciuc”. Persoana de contact: Ady András 
– redactor. n

nossági igazolvány kiállítását, emellett pedig 
sokan lejárt érvényességű személyazonossá-
gi igazolvánnyal rendelkeznek. Az illetékes 
iroda ezúton is kéri az érintetteket, hogy mi-

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Személy-
nyilvántartó közszolgálatának nyilvántartása 
szerint a 14. életévüket betöltött fiatalok egy 
része még nem kérvényezte a személyazo-

Felhívás a személyazonossági igazolványok 
kiváltására és cseréjére

előbb jelentkezzenek a csíkszeredai Személy-
nyilvántartó közszolgálatnál az igazolvány 
kibocsátása érdekében. 

Bővebb információt a polgármesteri hi-
vatal 5-ös számú irodájában igényelhetnek. 

Februártól online is igényelhetnek előjegy-
zést az elojegyzes.szereda.ro oldalon. n


