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Nem öt nap az élet, de a Városnapok igen
Kikapcsolódás, igényes szórakozás, íz- és zenei 
élmények kóstolgatása: minderre és még sok 
másra alkalmuk lesz a csíkszeredaiaknak és kör-
nyékbelieknek a most következő Városnapokon, 
a Pityókafesztiválon vagy a második bemutatko-
zási lehetőségéhez érkezett Székely Ízek Gaszt-
ronómiai Fesztiválon. Természetesen igyekezve 
kitalálni az itthoni és a hazalátogató vagy az 
először érkező Városnap-vendégek esetleges el-
képzeléseit, a Városnapok szervezői mindig gon-
dolnak az újdonságra, a hozott- és megmutatni-
való értékre. Másrészt azonban egyre inkább 
alapelvvé válik az, hogy mivel közösségi esemény, 
a felmutatott értékek zöme is a közösséget kell 
képviselje, onnan kell származzon. A helyi érté-
keknek így ez egy remek alkalom arra, hogy újra 
megmutatkozzanak, megteremtve maguknak 
a jövendő követőiket. Ezen a városnapon is an-
nak lehetünk majd tanúi, hogyan működhet az 
értékteremtés és közvetítés olyan „jól olajozott” 
tandemben. Alább pontos lebontásban megtalál-
ják a napokat és programpontokat, előzetesben 
csak annyit hogy a koncertprogramok igencsak 
csalogatóak, elég, ha a Robin And The Back
stabbers, a Cargo, a Mobilmánia & Vikidál 
Gyula fellépéseket említjük, vagy a szombati 
DJ partyt a központi parkban. Nem csak köny-
nyű-, de népzenéből is áll a világ, ne hagyják ki a 
Vadrózsa, az Ördögborda néptáncegyüttesek, a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes elő-
adásait, vagy a Molnár Levente operaénekes és 
a Heveder zenekar fellépését. Meghívjuk Önö-
ket ugyanakkor a várostörténeti kiállításra a 
Mikó-várba, az operagálára, a Csíki Játékszín 

előadására és a DOBBAN Ritmusfesztivál
ra is. A városnapi sportesemény-felhozatalból 
szemezgetve meg kell említeni a Városnapokat 
informálisan megnyitó önkormányzati labda-
rúgótornát, a két napon át működő Székely-
földi Jégkorong Akadémia-sátrat, a Városnapi 
Amatőr Úszóversenyt, a Tusnád Ásványvíz 
Székely Maratont, a lábteniszbajnokságot, a 
streetballbajnokságot, vagy a vasárnapi csa-
ládi sportnapot. 

Nagykorúvá vált a Pityókafesztivál. 18   
igencsak szép kor egy olyan eseménynek, 
amely anno részrendezvénye volt a városnapi 
programfolyamatnak, s mely ma már teljes 
önállósággal és egyenjogúsággal napos prog-
ramja a Városnapoknak. Ki merné mondani, 
a fesztivál ismeretében, hogy a pityóka csak 
„töltőanyag” mondjuk a „komoly” húsételek 
mellé, ki merné már azt állítani, hogy nem 
meghatározó anyaga a Pityókafesztivál szaká-
csainak fantáziája szerint, bármiféle ételkom-
pozíciónak. Ha megfáradtak a kóstolástól, és 
kikapcsolódásra van szükségük, akkor sincs 
semmi veszve: mint évek óta mindig, a Pityó-
kafesztivál szervezői most is gondoskodnak a 
közeli színpadon zenéről, táncról, humorról, 
szórakozásról. Főzni, sütni fognak a közpon-
ti park majd’ minden pontján, a zsűri ízlel és 
dönt, a vádorkupa is gazdára talál. És gazdára 
talál sok-sok egyedi recept, főzni-sütni tudás. 
Nagy kár lenne kihagyni. Második alka
lommal kapnak meghívást a Székely Ízek 
Gasztronómiai Fesztiválra. A Csíkszeredai 
Városnapok keretében augusztus 3–5. között 

a Sapientia egyetem mögötti parkoló és a Mihail 
Sadoveanu utca lesz a helyszíne a hagyomány-
teremtő szándékkal életre hívott gasztronómiai 
eseménysornak. A szervezők szent és jogos meg-
győződésüknek adtak hangot, hogy a Fesztivál 
vonzó ponttá, döntési alappá válik azon turisták 
számára, akik ezt a régiót szeretnék látogatni. 
Egy évvel ezelőtt több, mint 20 ezer látogatója 
volt a háromnapos eseménysornak, erre alapoz-
va is biztatóak a kilátások a 2018-as eseményt 
illetően. És mint a múltkor, most is minden 
napnak meglesz a specifikuma, ennek megfele-
lően a külön és értő zsűrije is. Ami a színpadi-
zenei jelenlétet illeti, elöljáróban eláruljuk, hogy 
hallhatják a Party Cover Band, vagy a Pokolgép 
fellépését, de a szervezők – a megmutatkozási 
lehetőségek fontosságára gondolva – a délelőttö-
ket inkább az első-fellépő, fiatal együtteseknek 
tartják fenn. Ebben az évben is lesz itt minden, 
ami mindenképpen szükséges ahhoz, hogy a 
„konyhautca” vendégváró egységeihez betérőt 
elkápráztassák: jelen lesznek a lacikonyhások, 
azok, akik az üstök körül érzik elemükben ma-
gukat, vagy akik a roston sültekben hisznek, a 
kemencékben bíznak s e hitet/bizalmat tovább 
is akarják adni. És minden jelenlévő, aki főz-süt, 
mindenképpen nagyon vigyáz arra, hogy hagyo-
mányos alapanyagokat használjon, és nagyon 
vigyáz arra, hogy minden fogásban legyen egye-
di is. Nem kis tét a szakácsok büszkeségének 
megőrzése, de ott van motivációs „erősítésnek” 
ebben is, az Arany fakanál-díj, mely csak a legek 
által elvihető, a legeredetibb, -hagyományosabb, 
-ötletesebb étel elkészítői által. n
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2018. augusztus 1., SZERDA 
ÓRA PROGRAM HELYSZÍN

augusztus 
2–5. 

II. Székelyföld OTP Bank Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgótorna Városi Stadion, Márton Áron 
Főgimnázium műfüves pálya 

15.00 Önkormányzati labdarúgótorna Stadion utcai műgyepes pálya

20.00 A Csíki Kamarazenekar városnapi nyitóhangversenye Szent Ágoston-templom

2018. augusztus 2., CSÜTÖRTÖK
ÓRA PROGRAM HELYSZÍN

11.00
10 éve az új épületben – a Nagy István Művészeti Szakközépiskola emlékünnepsége,  
Tamás József emlékplakett-avató

Nagy István Művészeti Középiskola

17.30 A városnapok megnyitója, ünnepélyes zászlófelvonás Vár tér

18.00 Útkereszteződésben. Csíkszereda város története – kiállításmegnyitó Mikó-vár

20.30 A kaktusz virága – a Csíki Játékszín előadása * Mikó-vár 

Csíkszeredai Városnapok 2018 – program
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VáRoSnApoK

2018. augusztus 3., pÉnTEK 
ÓRA PROGRAM HELYSZÍN
12.00 Székely Ízek Gasztronómiai Fesztivál Sapientia parkoló 

12.00–20.00 Kézműves kiállítás és vásár Promenád
15.00–18.00 5. Városnapi Amatőr Úszóverseny Csíki Csobbanó 
14.00–23.00 Erdély Café – Orpheusz-sátor Városi Művelődési Ház előtt

15.00 Csík-kupa autómodellverseny Nagy Imre iskola – sportpálya 

15.00–20.00

ISK Hokisuli  – Székelyföldi Jégkorong Akadémia-sátor 
15.00 / Akadémiafalu felépítése  
15.00–17.00 / Szigetjátékok  
17.00 / Szárazedzés (U8-U10)  
18.30 / Kerekasztal-beszélgetés a Sportklub edzőjével, játékosaival

Majláth G. K. tér 

19.00 Operagála * Csíki Mozi (15 lej)

17.30–23.45

NAGYSZÍNPAD: 
17.30 – ONE MORE MINUTE  
19.15 – SOULWAVE  
20.45 – ROBIN AND THE BACKSTABBERS  
22.30 – CARGO 

Szabadság tér

2018. augusztus 4., SZoMBAT
ÓRA PROGRAM HELYSZÍN

9.00 Lábteniszbajnokság 
József Attila Általános Iskola 

(sportpálya) 

9.00 Csík-kupa autómodellverseny Vár tér  

9.00–18.00 Veterán járműkiállítás Mikó-vár parkoló 

10.00 Székely Ízek Gasztronómiai Fesztivál Sapientia parkoló 

10.00 Városnapi streetballbajnokság 
Nagy István Művészeti Középiskola 

sportpálya

10.00–20.00 Kézműves kiállítás és vásár Promenád

11.00–12.00 Városnapi Kangoo Jumps Sugárkával Szabadság tér, nagyszínpad 

14.00–23.00 Erdély Café – Orpheuszsátor Városi Művelődési Ház előtt)

10.00–16.30

18. PITYÓKAFESZTIVÁL 
10.00 – Prisma Fotópiknik 
10.00 – Csíkszentsimoni Fúvószenekar 
10.30 – Megnyitó 
10.50 – Kosz Szilveszter Néptánccsoport 
11.10 – Többszemközt a Pityókafesztiválról – beszélgetés-sorozat  
12.00 – Világszép nádszál – Halvirág Bábszínház  
12.40 – Zakota Néptánccsoport 
13.10 – Többszemközt a Pityókafesztiválról – beszélgetés-sorozat  
13.40 – Orotvai komák 
14.30 – Stretball-bajnokság díjazás 
15.00 – Többszemközt a Pityókafesztiválról – beszélgetés-sorozat  
16.00 – Díjazás

Központi Park

15.00–20.00

ISK Hokisuli  – Székelyföldi Jégkorong Akadémia programsátor 
15.00–16.00 / Szigetjátékok  
15.30–16.00 / Gerinc tréning bemutató – Fit Studio Előadók: Sándor Gabriella és Gábor Emese  
16.00–17.00 / Sportklub csapatbemutató  
17.00–20.00 / Szigetjátékok

Majláth G. K. tér

11.00–00.00
DOB-BAN Ritmusfesztivál:  

18.00 – Koncertek: Csabcsi Band (RO), Borbély Mihály POLYGON (HU), Mohammad Reza 
Mortazavi (IR/DE) 

Mikó-vár

18.00–23.00

NAGYSZÍNPAD: 
19.00 / Na, ki a király? – a VADRÓZSA Néptáncegyüttes előadása 
20.15 / Az ÖRDÖGBORDA Néptáncegyüttes előadása 
21.30 / A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES előadása  
22.45 / MOLNÁR LEVENTE operaénekes és a HEVEDER zenekar

Szabadság tér 

22.00 Parki party – Hangulatfelelős: DJ Kazi Központi park
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VáRoSnApoK/VáRoSháZA

2018. augusztus 5., VASáRnAp
ÓRA PROGRAM HELYSZÍN
9.00 Tusnád Ásványvíz Székely Maraton – rajt Vár tér 

10.00 Székely Ízek Gasztronómiai Fesztivál Sapientia parkoló 

10.00–18.00 Kézműves kiállítás és vásár Promenád

14.00–23.00 Erdély Café – Orpheusz-sátor Városi Művelődési Ház előtt

 
10.00–14.00 
15.00–18.00

VASÁRNAP–CSALÁDNAP 
Csimota-Móka – interaktív játéksorozat kézműves foglalkozásokkal 
Mozgásban a család – sportágbemutató

Központi park

11.30–13.30 Kosz Szilveszter Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivál Szabadság tér, nagyszínpad

15.00–18.00 Nótadélután szépkorúaknak (és nem csak) Mikó-vár

15.30 Tusnád Ásványvíz Székely Maraton – díjazás Szabadság tér

17.30–23.00

NAGYSZÍNPAD: 
17.30 – SLÁGEREBBJE  
19.30 – MOBILMÁNIA &VIKIDÁL GYULA  
21.30 – ROLE 30 

Szabadság tér

23.00 TŰZIJÁTÉK Szabadság tér 
* Belépőjegyes program.

Bölcsődei problémák
Beszélgetés Kövér Katalin igazgatóval

32 megüresedett helyet hirdettek meg nemré-
giben, erre majdnem hetven jelentkezési ak-
tacsomó érkezett, az intézmény maga pedig 
hatvanhárom férőhelyes, jelentős volt a túlje-
lentkezés. Melyek voltak a leggyakoribb okok 
amelyek miatt nem fogadtak el iratcsomót? 

A legtöbb elutasítás az iratcsomókban lévő 
rendellenességek miatt történt, sokaknak 
ezekből nem csíkszeredai volt a lakcíme, vagy 
nem tudták kiegészíteni a hiányos dokumen-
tációt, volt, akinek nem volt fizetési igazolása, 
akadt, aki nem volt hajlandó bemutatni azt… 
márpedig ezek kizáró jellegű kritériumok. 
Persze, hogy megpróbáltunk elérni minden-
kit, akinek kiegészíthető, vagy hiánypótlásos 
eset volt a dossziéja, de ez nem minden eset-
ben sikerült.

A túljelentkezéseken túl, van itt egy általá-
nos probléma: mivel a városban csak egy böl-
csőde van és csak tipegőkbe akad hely, oda a 
gyermekeket csak két és fél éves kortól lehet 
vinni. Ha a szülő visszamegy hamarabb dol-
gozni, mert az az aktuális törvények szerint 
jobban megéri neki, és ha mondjuk nincs se-
gítségként nagyszülő, rokon, akkor bonyoló-
dik a helyzet… van egyéves hiátus, amelyet az 
állami oktatási rendszer nem vesz figyelembe. 

Egyszerre kritérium a család szociális helyze-
te, és az, hogy legyenek jó adófizetők, nem rej-
lik itt egy apró ellentmondás? Illetve ez a kri-
térium milyen jelenség kiszűrését szolgálja?

Ez az egy nem volt kötelező kritérium, tu-
lajdonképpen csak arról van szó, hogy bárki 
(ha ki van fizetve az adója, ha nincsen) részt 
vehet a procedúrában, de ha ki vannak fizetve 
az adói, akkor kap plusz öt pontot az elbírálás-

nál. Ennek egy részt az volt a lényege, hogy a 
bölcsődét az adófizetők pénzéből tartjuk fenn, 
és ha valaki jó adófizető, akkor miért ne díjaz-
zuk ezt, másrészről a gyerekek számát vettük 
figyelembe. Amelyik családban két, vagy há-
rom gyermek van, indulásból nagyobb pontot 
kapnak, így mondjuk semmi esélye nem lenne 
az egygyerekesnek, egy pontot kapnának, de 
ha van egy két- és egy egy-gyerekes család, a 
kétgyerekesek nem jó adófizetők, akkor az 
egy-gyerekesnek is van esélye a bejutáshoz. 
Nem kizáró jellegű kritérium, de segítő, vagy 
bónusz-jellegű, szeretném elkerülni azt, hogy 
esetleg egygyermekes családok úgy gondolják, 
ez hátrány és nem is nyújtják be a jelentkezési 
iratcsomót. 

Mi a helyzet a tipegőcsoportokkal… az 
Arany alma óvodában van, a Cimbora nap-
köziben szintén (2016 decemberétől), az 
önök felújított, és újonnan felszerelt intéz-
ményénél tapasztalt túljelentkezés nélkül is 
áll a kijelentés, hogy kellenek még bölcsik 
és tipegők a városba, vagy az a helyzet, hogy 
egy jó hírű intézménybe mindenki be szeret-
né adni a gyermekét? 

Az utóbbi egy, egy és fél évben a gyerek-
létszám megnőtt, igaz, addig visszaesésről 
lehetett beszélni… ebből induljunk ki, mint 
alapinformációból. A bölcsődébe csak a csík-
szeredai lakcímmel, vagy ideiglenes lakcím-
mel rendelkező szülők adhatják le a jelentke-
zési iratcsomót, ez nem regionális intézmény. 
Nem tartozunk a Tanügyminisztériumhoz, 
ide csak szociális fejezet-címszóval érkezhet-
nek az állami költségvetésből célirányos ösz-
szegek, de az intézmény fenntartása a helyi 

költségvetésből, vagyis az adófizetők pénzéből 
történik. A Tudor negyedi, Cimbora napközi 
-egységgel kapcsolatban eredetileg felmerült 
az ötlet, hogy létesülhetne ott is bölcsőde, de a 
tanügyi törvény szerint egyfajta – és a tanügy-
höz tartozó – intézményben nem működhet 
másfajta intézmény (mint például a bölcsőde, 
amely nem a tanügyhöz tartozó). Nem sike-
rült az sem, hogy „fizikailag” különválasszák 
a két intézményt, igazából ideális az lett vol-
na, ha anno nem szűnik meg az Aranyalma 
napköziben hajdan működő bölcsőderész. A 
Cimbora napközire visszatérve, azt ki kell 
emelni, hogy az önkormányzat mindenkép-
pen próbálta csökkenteni azon családok prob-
lémáját, amelyek három év alatti gyermeke-
iknek kerestek intézményi ellátást, illetve ke-
resték az áthidaló lehetőséget a bölcsődei he-
lyek iránti nagy igény kielégítésére. Legalább 
kilenc hónapos előkészítő munka után, 2016. 
december 5-től itt létezik két tipegőcsoport, a 
csoportok működtetésének minden költségét 
(pl. személyzet bére, felszerelések) Csíkszere-
da Önkormányzata állja. Itt is, ahogy a bölcsi 
esetében is, ingadozó az igényeltség szintje, ta-
valyelőtt túljelentkezés volt, a tavaly pedig be 
sem teltek a helyek (szerk. megj.).

A bölcsődei csoportokat a gondozók száma 
szerint szabják meg, egy gondozó 8 órába, 7 
gyermekre tud igazán hatékonyan odafigyelni. 
A törvény ezt az arányt úgy szabja meg, hogy 
nem kevesebb, mint 5, nem több, mint 9 gyer-
mek tartozhat a gondozó felügyelete alá. A mi 
bölcsődénkben a létszám kilenc gyermekre egy 
alkalmazott gondozó, nyolc órás munkaidővel. 
Visszatérve az eredeti gondolathoz, 2017-ben 
már ismét emelkedő tendenciát mutatott a 
gyermeklétszám. Míg az előző években előfor-
dult az is, hogy a hirdetések dacára nem volt elég 
jelentkező, ez most nem jellemző trend, egyre 
inkább az figyelhető meg, hogy akik ide hozzák 
az első gyermeket, azok a többit is idehozzák. 
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KÖZÉRDEKű/KRóniKA

Annyira jónak találják, annyira tetszik nekik ez 
a hely, szó szerint alig akarnak elmenni, mikor 
át kell váltani az óvodára. Ebben az évben tény-
legesen túljelentkezés volt, ez is alátámasztja 
azt, hogy jó híre van az intézménynek. 

A bölcsődék, óvodák, s ezeken belül a tipe-
gők létrehozása az önkormányzatok felada-
ta lett, nem tudom, mi épült az utóbbi évek-
ben Tanügyminisztériumi megrendelésre. 
Az intézmények működtetésére dadákra, 
óvónőkre van szükség, de évek óta folyik 
mind a tanügyi, mind pedig a kisegítő sze-
mélyzet minisztériumi-parancsú leépítése. 
Egyáltalán ezek az intézmények kitől füg-
genek direkt módon, és ha mondjuk egy 
önkormányzat bölcsődét, óvodát akar létre-
hozni, mennyire egyszerű ez? 

A bölcsődék létrehozása az önkormányza-
tok feladata, a törvény lehetővé teszi, hogy az 
óvodákban, napköziben is tipegőket hozzanak 
létre, de azok kizárólag a Tanügyminisztérium 
keretében működhetnek, és mindannyian is-
merjük a problémákat a Tanügyminisztérium 
személyzeti kereteit, az állandó leépítéseket 
illetően. Az igaz, hogy a Cimbora napközi-
ben működő 2 tipegőcsoportban az önkor-
mányzat biztosítja a személyzet fizetéseit, van 
ebben egy olyan elgondolás, hogy a tipegőket 
működtető szak-keret és az annyira szükséges 
tipegők ne legyenek teljesen kitéve a szakmi-
nisztérium fejetlenségének. Az mindenkép-
pen reménykeltő, hogy a Szent Kereszt Plé-
bánia, pályázati keretekből egy 120 férőhelyes 
bölcsődét fog építeni, amikor ez megvalósul, 
mindenképpen megoldást fog jelenteni az ezen 

a téren fennálló hiányra. Az állam – legalább-
is deklaratív szinten – megpróbálja pótolni a 
bölcsődék hiányát, de jelenleg kevés erre a 
remény, ha lehet egyáltalán ezt így nevezni… 
létezik olyan trend, hogy napközi otthonok 
létrejönnének, de azokban tipegők létesül-
nek, nem bölcsődék. Ötlet szintjén felmerült, 
hogy esetleg a magániskolák, magánóvodák 
mintájára lehetne magánbölcsiket is létesíteni, 
azokkal pótlandó a hiányt, de egyelőre a vá-
rosban nem kapott erőre az ötlet, ezeknek az 
intézményeknek a működtetése, a személyzet 
fizetése egyelőre annyira drága lenne, hogy 
sok szülő inkább nem választja ezt az opciót, 
vagy annak ellenére, hogy létezik a mintegy 
600 lejes állami gyermeknevelési támogatás, 
kevés szülő engedheti meg magának, hogy ezt 
az opciót válassza. n

Székelyföld Kerékpáros Körversenye
2018. augusztus 7–11. 

Ha augusztus, akkor ismét útjára indul régi-
ónk legfontosabb nyári sporteseménye: Szé-
kelyföld Kerékpáros Körversenye.

Ha augusztus, akkor utcáinkat, útjainkat, 
tereinket átmenetileg a profi kerékpározók 
veszik birtokba. Holland, francia, olasz, ma-
gyar, szerb, moldáv, spanyol, székely, osztrák 
és román kerékpárosok pattannak nyeregbe 
és szelik széltébe-hosszába a székely vidé-
ket. Hegyeken fel, völgyeken le, tetőkön át 
öt kerek napon át küzdenek a természettel 
és önmagukkal, mígnem végül a legerősebb 
elfoglalja a dobogó legtetejét.

Velük együtt és rajtuk keresztül a ke-
rékpársport nemes szellemisége ismételten 
birtokba veszi térségünket, lázba hozza 
Sepsiszéket, Orbaiszéket, Kézdit és Er-
dővidéket, megmozgatja Udvarhelyszék 
jelentős részét, majd végigseper Gyergyó-
ban, hogy Csíkországban körbeörvényelve 
nyugvópontra kerüljön Csíkszereda szí-
vében. Tizenegy éve ez a verseny a közös 
székely szerepvállalás legkomolyabb példá-
ja, amely immáron a nemzetközi esemény-
naptáron keresztül is öregbíti Szeklerland 
hírnevét. Ha augusztus van, akkor ismét 

ott a helyünk az utcákon, utakon, tereken. 
Biztassuk ezeket a remek sportembereket, 
majd a jó példa ragadós alapon csípjük meg 
a kerékpárunk szarvát és szálljunk nyeregbe. 
Tekerjünk mi is közösen, szolgáljuk a jó célt, 
mert nem a versenyszerűség a fontos, hanem 
az elhivatottság. 

 

A körverseny programja:

2018. augusztus 7., kedd 
• 18.00 – Megnyitó, csapatbemutató
Sepsiszentgyörgy, Szabadság tér
• 19.00 – Prolog,  

Sepsiszentgyörgy utcáin (5,3 km)

2018. augusztus 8., szerda
• 11.00 I. szakasz / Sepsiszentgyörgy – 

Kovászna – Kézdivásárhely – Sepsi szent-
györgy – Mikóújfalú – Hatod-tető – Barót 
– Hídvég – Sepsiszentgyörgy (195,8 km)

2018. augusztus 9., csütörtök 
• 11.00 II. szakasz / Sepsiszentgyörgy –  

Tusnád – Csíkszereda – Gyergyó-

szentmiklós – Gyergyóalfalu – Libán-tető 
– Fenyéd – Székelyudvarhely (192,4 km)

2018. augusztus 10., péntek
• 11.00 III. szakasz / Székelyudvarhely 

– Parajd – Bucsin-tető – Gyergyószent-
miklós – Tekerőpatak – Libán-tető –  
Szentegyháza – Tolvajos-tető –  
Csíkszereda (190,8 km)

2018. augusztus 11., szombat 
• 10.00 IV. A szakasz / Csíkszentkirály – 

Szentimrei Büdösfürdő (10,2 km)
• 17.00 IV. B szakasz / Csíkszereda –  

Rákos – Szépvíz – Csíkszereda – 
Csíkszentkirály – Csíkszentimre –  
Tusnád – Csíkszentmárton –  
Csík bánkfalva – Csíkszentlélek –  
Csíkszereda – Csíkszereda utcáin  
(143,3 km)

A szervezők és a versenyzők idén is számí-
tanak az  Önök érdeklődésére és biztatására, 
de ugyanakkor a megértésükre is a verseny 
biztonságos lebonyolítása érdekében elke-
rülhetetlen útlezárások miatt.

Kérjük, olvassák át alaposan jelen lapszám 
mellékletét, mely részletesen tartalmazza a 
várható útlezárásokat, és ezek függvényé-
ben tervezzenek. Négy helyett guruljanak 
inkább két keréken! n

JÚniUS 5.

Nemsokára teljesen elkészül  
a taplocai elkerülő út
Augusztus elejére várhatóan mindkét új 
körforgalom elkészül Csíkszeredában, a 

Mi történt 2018 júniusában  
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

taplocai elkerülő úton, amely így használ-
hatóvá válik az áthaladó nehézgépjármű-
forgalom számára, tehermentesítve a lakó-
övezetet. 

Várakozni már nem kell, lassítani azon-
ban még ajánlatos Taplocán az elkerülő 

útnak az E578-as jelzésű úthoz történő 
csatlakozásánál. Itt elkészült az úttest 
alatt átfolyó, időközben elterelt patak híd-
ja, amelyet beépítettek az útszerkezetbe – 
szerdán még hiányzott róla egy réteg asz-
falt, ezért is kellett lassítaniuk az áthaladó 
járműveknek. Az elmúlt hetek esőzései je-
lentősen hátráltatták a kivitelezés ütemét, a 
sok eső miatt az úttest rétegeinek kialakí-
tásához felhasznált töltés nagyon megszív-
ta magát vízzel, ezért a munkát le kellett ál-
lítani, szárazabbra kellett cserélni a felázott  
anyagot. 
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JÚniUS 6.

Kicserélték a bútorzatot  
a Segítő Mária Római Katolikus 
Gimnázium kollégiumában
Korszerűsítették a csíkszeredai Segítő Mária 
Római Katolikus Gimnázium kollégiumának 
bútorzatát. A munkálatokat a magyar kor-
mány finanszírozta. A csíkszeredai egyházi 
iskola az Emberi Erőforrások Minisztériumá-
nak Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi 
Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához 
nyújtott be pályázatot, amely sikeres elbírálá-
sát követően 20 millió forintos támogatásban 
részesült. A magyar államtól kapott támogatás 
révén a 140 férőhelyes bentlakás bútorzatát cse-
rélték ki, illetve egyes elemeit korszerűsítették, 
mivel a berendezések már nagyon elavultnak 
számítottak, időszerű volt a cseréjük.

JÚniUS 7.

Felavatták a csíkszeredai  
Szent Ágoston Fejlesztőközpontot
Ünnepélyes szalagvágással jelképesen is bir-
tokba vehették a Gyulafehérvári Caritas csík-
szeredai Szent Ágoston Fejlesztőközpontját 
mindazok, akik számára elsősorban épült: a 
fogyatékkal élők. Az egykori kápolnából át-
épített új központban ugyanakkor a fogyaték-
kal élők mellett gyermekek számára is nyújta-
nak fejlesztő foglalkozásokat, illetve tervezik, 
hogy az időseknek is biztosítsanak szolgálta-
tásokat. 820 ezer euróra becsülték az épület 
átépítését, végül ennek az összegnek a java 
részét németországiak biztosították, emellett 
a helyi közösség, a helyi intézmények, önkor-
mányzatok, és a cégek is támogatták a célt. 

JÚniUS 12.

Sokkal többe kerülhet a Kalász lakó
telep felújítása és az új elkerülő út
Jelentős mértékben kell kiegészítenie a csík-
szeredai helyi önkormányzatnak két nagyobb 
csíkszeredai beruházás költségeit: a Kalász la-
kótelep felújításáért, illetve az észak-dél irányú 
elkerülő út elkészítésért összesen várhatóan 6,5 
millió lejjel kell majd többet fizetni. A kiegészí-
tésekre a munkálatok előkészületi időszakában 
volt szükség: a Kalász lakótelepen tervezett 
felújítás esetében az első közbeszerzési eljárás 
során, az elkerülő utat illetően még az előtt 
szembesült a város vezetése azzal, hogy nem 
elég az ezekre a beruházásokra szánt összeg, 
mert az építőiparban is áremelkedés történt. Ez 
egyúttal a munkálatok elkezdését is késlelteti.

JÚniUS 18.

A vidéki úszásprogram részvevői 
versenyeztek
Csíkszék vidéki településeiről közel hatszáz kis-
iskolás csatlakozott az idei tanév úszásprogram-
jába, közülük a falvanként legjobban teljesítő 
huszonkét fiú és huszonnégy lány mérte össze 

tudását a Csíki Csobbanóban. A városi iskolák-
ban több éve zajló úszásprogram kiterjesztése a 
csíki falvak elemi iskolásai számára azért fontos, 
mert a vidéki gyermekek többségének más úton 
nem lenne lehetősége úszásoktatásban részesül-
ni egyrészt a távolság, másrészt az anyagi von-
zata miatt. Ezzel a programmal viszont minden 
csíki településen a gyermekek harmadik, negye-
dik osztályos korukban egy évig úszásoktatá-
son vehetnek részt a szülők minimális pénzbeli 
hozzájárulásával. Az eddigi tapasztalat alapján 
többségük megtanul úszni, de a félénkebbek is 
megbarátkoznak a vízzel, vízbiztossá válnak. 
Látva a program iránti érdeklődést és pozitív 
fogadtatást mind a gyermekek, mind a szülők, 
helyi önkormányzatok részéről, az úszásoktatás 
a következő tanévben is folytatódik.

JÚniUS 22.

AbaNovák Vilmos, Nagy Imre és 
művészbarátaik
Javában látogatható a Csíki Székely Múze-
um legújabb nagykiállítása, mely Aba-Novák 
Vilmos, Nagy Imre és művészbarátaik művé-
szetét mutatja be. Most induló sorozatunk-
ban egy-egy képet kiemelve nyújtunk ízelítőt 
az augusztus 31-ig nyitva tartó kiállításról. 
Az 1890-es évek elején született generáció − 
amelyhez többek között Aba-Novák Vilmos, 
Szőnyi István, Nagy Imre, Patkó Károly, Var-
ga Nándor Lajos és Jándi Dávid is tartozott 
− közös jellemzője, hogy művészi pályakezdé-
süket az első világháború törte derékba, de az-
után hosszabb-rövidebb ideig újra kapcsolatba 
kerültek egymással. Az öt termet magában 
foglaló, több mint hatvan alkotást felsorakoz-
tató tárlat önarcképekkel indít, így vezetve be 
az érdeklődőket ebbe a különös társaságba.

JÚniUS 25.

Eddig sem volt rövid,  
most viszont tovább nőtt a várólista 
az MRvizsgálatra
Jelenleg féléves várakozási idővel kell számol-
nia annak az egészségbiztosított személynek, 
akit szakorvosa mágneses rezonancia-vizsgá-
latra (MR) utal be. A várólisták hossza közel 
két hónappal nőtt tavalyhoz képest Hargita 
megyében. Hiába jutott az utóbbi időben na-
gyobb pénzalap a Hargita Megyei Egészség-
biztosítási Pénztár részéről a mágneses rezo-
nancia, azaz az MR-vizsgálatokra a járóbeteg 
ellátásban, a várólisták tovább nőttek. A 
Hargita megyei szakorvosok egyre többször 
küldik mágneses rezonancia-vizsgálatra a pá-
cienseiket, mint az azelőtti években, így hiába 
a korábbiakhoz képest nagyobb finanszírozás 
a biztosítási pénztár részéről, a nagyobb páci-
ensi létszámmal nagyobb várólisták is járnak. 
Továbbá az is hozzájárult a várólisták növeke-
déséhez, hogy a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházban és a Székelyudvarhelyi Városi 
Kórházban lévő CT készülékek a közelmúlt-
ban egy ideig nem működtek, így a Csíkszere-

dában található MR-készülék – amely ugyan-
olyan képalkotói diagnosztikai műveletekre 
képes – sokkalta jobban „le volt terhelve”.

JÚniUS 25.

Komolyzenei gálakoncertre 
készülnek Csíkszeredában
Harmadik alkalommal rendezik meg a Ha-
zulról Hazaiaknak Gálakoncertet Csíksze-
redában augusztus 25-én 19 órától a Szak-
szervezetek Művelődési Házában. A Csíki 
Kamarazenakar által kísért erdélyi fiatal zenei 
tehetségek mellett a Virtuózok magyarországi 
művészei közül is színpadra lépnek néhányan. 
Az Artstart4You és a Class Értékeink egye-
sületek által szervezett koncertet ezúttal is 
egy egyhetes mesterkurzus követi, amelyen az 
elismert oktatók, mint Molnár Levente opera-
énekes vagy Megyimóreczné Schmindt Ildikó 
zongoratanárnő mellett fiatal, magyarországi 
zenészek is jelen lesznek. A szervezők szerint 
a gálakoncert, és az ehhez hasonló művészeti 
ünnepek olyan kapcsolatokat, további lehető-
ségeket nyitnak meg az erdélyi zenei tehetsé-
gek számára, amelyek a jövőjüket és egyben a 
régió művészeti jövőjét is meghatározzák. n

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor
mányzati testülete 2018. június 6án rend
kívüli ülést, június 29én pedig soros ülést 
tartott.

168as határozat 
a 2017/352-es, a 2018-as évi helyi adókra és 
járulékokra vonatkozó határozat módosítá-
sáról

169es határozat 
a kisajátítási eljárást szabályozó 2012/128-as 
határozat módosításáról, amely a „Csíksze-
reda Megyei Jogú Város terelőútjának észak-
keleti, 3050 m hosszú szakasza” megnevezé-
sű közhasznú beruházás megvalósíthatósá-
gához szükségesek 

170es határozat 
a 2018-2021-es évekre vonatkozó költség-
vetést elfogadó 2018/3-as határozat és a 
2018-as évi költségvetést elfogadó 4/2018-
as számú határozat kiegészítésére és módo-
sítására

171es határozat 
a „Joannes Kájoni Szakközépiskola felújí-
tása” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának jóváhagyá-
sára előterjesztett, 272/2017-es utólag mó-

A városi 
önkormányzat 
határozataiból
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dosított és kiegészített határozat módosítá-
sára vonatkozó határozattervezet indoklása

172es határozat 
a „Székely Károly Szakközépiskola bentla-
kásának felújítása” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok dokumentációjá-
nak jóváhagyására előterjesztett, 234/2017-
es utólag módosított és kiegészített határo-
zat módosítására vonatkozó határozatterve-
zet indoklása

173as határozat 
a „Székely Károly Szakközépiskola bentla-
kásának felújítása” megnevezésű pályázat 
jóváhagyásáról előterjesztett 144/2018-as 
határozat módosítására 

174es határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról 

175ös határozat 
a nemzeti közérdekű javakból, helyi köz-
érdekű javakká való átalakítási kérelem jó-
váhagyására, a fedett műjégpálya és a köz-
igazgatási székhely, a szabadtéri gyorskor-
csolya-pálya, az étkeztetési és elszállásolási 
központ esetében, amelyek Csíkszereda Ni-
colae Bălcescu utca 9. szám, illetve Jégpálya 
utca 1. szám alatt találhatók, és ezek átté-
tele az állami közvagyonból, illetve a Sport- 
és Ifjúsági Minisztérium ügykezeléséből a 
Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyo-
nába és a Csíkszereda Önkormányzat ügy-
kezelésébe

176os határozat 
a Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesüle-
tével kötött, 7577/2002-es számú szerződés 
meghosszabbítására

177es határozat 
a Gál Sándor utcában levő területek ösz-
szevonásának jóváhagyására telekkönyvezés 
céljából

178as határozat 
a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselő-
inek megbízására a „Hargita Víz” Fejlesztési 
Egyesület közgyűlésében

179es határozat 
a Hajdúnánás – Magyarország, Csíkszereda 
testvérvárosa által szervezett programokon 
részt vevő küldöttség létszámának a jóváha-
gyására

180as határozat 
a 86/2018-as számú határozat 2. mellék-
letének a módosítására, mely a Sport Club 
Csíkszereda helyi költségvetésből való 
2018-2020 közötti „minimis” támogatás 
módszertanának elfogadására, valamint a 
2018-as évi programok támogatására vo-
natkozik

181es határozat 
a Hargita Megyei Ifjúsági és Sportigazgató-
ság helyi költségvetésből való támogatására, 
a Székelyföld Kerékpáros Körversenye 2018 
megszervezése érdekében

182es határozat 
a 71/2014-es határozat módosítására és ki-
egészítésére, mely a Székely Hoki Társaság 
Csíkszereda – Miercurea Ciuc Egyesület meg-
alakítására vonatkozik

183as határozat 
a 15/2018-as számú határozat 1. mellékleté-
nek a módosítására, mely a csíkszeredai szék-
helyű, Iskolás Sportklub Csíkszereda 2018-as 
évi tevékenységének a helyi költségvetésből 
való támogatására vonatkozik

184as határozat 
a 24/2018-as számú, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város 2018. évi kulturális programjai-
nak és költségvetésének jóváhagyásáról című 
határozat 1-es sz. mellékletének módosítására 

185ös határozat 
a 2018. júliusi kulturális programok elfoga-
dásáról 

186os határozat 
a csíkszeredai Városnapok 2018-as évi prog-
ramjának és költségvetésének elfogadására, 
valamint a testvérvárosi küldöttségek és más, 
a városnapok meghívottai: fellépők, művé-
szek meghívásának elfogadására

187es határozat 
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal meg-
kötött szociális szolgáltatási szerződés elfoga-
dására 

188as határozat 
a „Kós Károly Szakközépiskola felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának jóváhagyására

189es határozat 
a „Kós Károly Szakközépiskola felújítása” 
megnevezésű pályázat jóváhagyásáról 

190es határozat 
a „Kicsimező utca felujítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációját jóváhagyó 226/2016-os, utólag 
módosított és kiegészített határozat módosí-
tására és kiegészítésére 

191es határozat 
a „Kájoni János utca II. szakasz felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának a jóváhagyásáról 

192es határozat 
a „Lejtő utca felújítása” megnevezésű beruhá-
zás beavatkozási munkálatok dokumentáci-
ójának a jóváhagyásáról 

193as határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú város „Kockázatok 
elemzési és lefedettségi tervének” időszérűsí-
tésére

194es határozat 
a gazdátlan ebek örökbefogadását és ivartala-
nítását támogató állatvédő szervezetekkel kö-
tendő együttműködési egyezmény (Acord de 
parteneriat) elfogadásáról

195ös határozat 
a 2018-as évi, teljesen vagy részlegesen helyi 
költségvetésből támogatott beruházási lista 
módosítására 

196os határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város vásárlási 
szándékának elfogadásáról a Goscom Kft. tu-
lajdonában található Fűzfa utca 1. szám alatti 
épületre

197es határozat 
a „Csobotfalvi Kultúrház felújítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatok 
dokumentációjának jóváhagyására előter-
jesztett, 205/2008-es utólag módosított és 
kiegészített határozat módosítására 

198as határozat 
a polgármesteri szakapparátus és alegységei 
státusjegyzékének és szerkezeti ábrájának 
módosítására 2018 július1-i kezdettel

199es határozat 
a Helyi Önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének megválasztására 2018. július, 
augusztus, szeptember hónapokra 

200as határozat 
egy Zsögödfürdőn található, a város közva-
gyonában levő ingatlannak a Hargita Megye 
Tanács ügykezelésébe való átadás jóváhagyá-
sáról szóló, 88/2018-es határozat melléklete-
inek módosítása

201es határozat 
a Sadoveanu utca 33. szám alatti udvarban 
található belterület megvásárlásának jóváha-
gyásáról szóló, 140/2018-es határozat módo-
sítására

202es határozat 
Balázs Francisc, Benedek Zoltán, Casiadi-
Bakó Carol-Attila, Máté Imre, Nagy Ede 
Kálmán, Püsök Vasile, Texe Cristina által a 
Csíkszereda Városnak felajánlott adományok 
elfogadásáról

203as határozat 
a „Hargita utca 11 szám alatti tömbház hőszi-
getelése” megnevezésű beruházás Beavatko-
zási munkálatok dokumentációjának a jóvá-
hagyásáról szóló utólag módosított 218/2014-
es számú Önkormányzati Határozat 1. mel-
lékletének módosítására n
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Anyakönyv 
– 2018. június – 
Születések
Máthé Gergő
Máthé Villő
András Réka 
Pulika Dorottya Orsolya
Biró Johanna
András Balázs
Csomos Magor Attila
Bița Nicolae-Eliza
Mihály Koppány 
Miklos Gergő
KÄrrÄng Astrid-Zselyke
Gegő Csanád
Lengyel Örs
Henter Maya Beatrix
Ráduly Botond
Szakács Olivér
Pál Tamás
Suciu Eric-Andrei 
Budai Tamás 
Orbán Panka
Tankó-Farkas Endre
Tankó Balázs 
Gál Fanni 
Plosz-Gyöngyösi Zsófia 
Sprencz Abigél 
Tankó Nóra
Farkas Emília
Puskás Balázs 
Bogdán-Szenkovits Flóra
Barabás Nóra
Mititelu Cosmin
Bucur Ioan-Stelian 
Tamási Áron 
Bodor Aliz 
Mihályfalvi Örkény  

Elhalálozások
Szőcs Francisc
Cezar Matilda
Baricz Beniamin
Biró László
Preda Antal Attila
Köncse Klára 
Neagu Grigore
Bodó Zoltán
Főcze Petru 
Veress Margareta
Tompos Ludovic
Adorján József
Czeghő Zenóbia
Ferencz Susana 
Grancsa Maria
Nicoi Ioan 
Balló Ileana
Gál Elisabeta
Petrovan Irene 
Bara Bela-Augustin
Finna Ibolya 
Nagy Lajos 
András Anna
Jancsó Ladislau 
Todor Ignație

Házasságkötések 
Kovács Csaba – Boga Margit 
Guiu Bogdan-Ioan – Salló Emőke 
László Róbert – Szentes Orsolya 
Popa Ștefan-Lucian – Bándi Laura 
Horváth Zoltán Ignác – Gîrbea Monika
Török István – Tompea-Kopacz Katalin 
András László – Biró Andrea
Toós István – Gál Erika 
Vajda József – Csáka Renáta
Gröger Niki-Marco – Fekete Szidónia
Korpos Tihamér – Győrke Vivien 
Szabó Tibor Jenő – Orbán Eszter 
Todi Ervin – Dobondi Ibolyka 
Márton Előd Simon – Szász Júlia
Leica Florinel Robert – Condrea Veronica-Ionela 
Boțoni Liviu – Posti Ancuța 
Lőrincz Szabolcs-István – Miklós Hajnal 
Tála Ervin – Nagy Orsolya 
Imets Zsolt – Balázs Szidónia
Botezatu Norbert – Dajka-Holló Yvette Edina
Szikszai Tamás – Török Kinga 
Debreczi Károly – Tompos Izabella Katalin 
Tekse Csongor – Kajtár Imola Orsolya 
Bejan Csanád – Farkas Gabriella 
Aenoaei Ionuț-Gelu – Grosu Alexandra-Ramona 
Bejan Ferenc – Kelemen Sarolta 
Dobos István – Ruszuly Eszter 
Páll Gellért – Kristó Renáta 
Csizmás Ákos – Kuna Ágota 
Gergely Szilárd – Schmidt Krisztina n

A nyári időszakban, a gyakran nem meg-
felelő időjárási körülmények dacára foly-
tatódnak az útkarbantartási munkálatok, 
illetve átvételezésre vár egy sor útfelújítási 
munkálat. 

A Kalász negyed felújítását hosszú ideje 
prioritásként kezelte a városvezetés, a helyi 
viszonyoknak (teraszos elrendezés, lakó-
tömbök zsúfoltsága néhány helyen) megfele-
lően is nagyívű munkálatokra vonatkozóan, 
a megvalósíthatósági tanulmány bemutatá-
sára már 2015 elején lakossági fórumot szer-
vezett az önkormányzat. A lakók észrevéte-
leit és a szakemberek helyszíni szemléi során 
kialakult véleményeket is figyelembe véve, 
2017 áprilisára véglegesítették a kivitelezé-
si terveket, majd beindították a közbeszer-
zési eljárást. Az a probléma adódott, hogy 
közben a kivitelezési árak (anyagköltségek, 
munkabérek) elszabadultak, nagy lett az el-
térés a beruházás becsült értéke és a kivitele-
ző cégek ajánlatai között, a folyamat mögött 
okokként ott van többek között az infláció, 
a minimálbér-emelés, vagy a munkaerőhi-
ány. Természetesen senki sem mondott le 
a negyed rehabilitációjáról, ezért új közbe-
szerzési eljárás elindítására volt szükség, a 
nemsokára kiderülő eredményektől függ a 
munkálatok tényleges elkezdése. 

Július 30-án szerveztek lakossági fórumot 
a Városházán, ahol az Octavian Goga ne-
gyed lakói kifejthették véleményüket a ne-
gyed rehabilitációs terveit illetően. A sétá-
nyok felújítása, a parkolóhelyek kialakítása, 
zöldövezetek kijelölése, a közvilágítási háló-
zat és annak megfelelő utcai infrastruktúra 
modernizálása, az esővíz-rendszer rehabili-
tálása mind a beavatkozás részeit képezik. 

A Zsögödi Nagy Imre utcában a végé-
hez közeledik a munkálat-átvételi folya-
mat, a hivatalos átvétel várhatóan augusz-
tus közepén történik meg. A fennmaradó 
napokban az esetlegesen előforduló hibák 
kiszűrése, illetve az ezekben az esetekben 
szükséges munkálatok elvégzésére fog sor 
kerülni. 

A Zsögödi Nagy Imre utca közép, illet-
ve felső része csatlakozásánál lévő híd és 
aluljáró felújítása nem az utca felújításának 
része, így egyelőre a legfontosabb, hogy jár-
hatóvá tegyék ezt a szakaszt. Ezekre a felü-
letekre aszfaltszőnyeg terítését tervezték, a 
munkálatok már folyamatban vannak. 

Az Ifjúság utcát illetően, a kivitelező már 
jelentette a munkálatok befejezését, folya-
matban van az átvétel előkészítése. Ebben 
az utcában is, mint több helyen a városban, a 
szennyvíz-, az esővíz  csatorna elkészítéséről, 
az útfelület rehabilitációjáról és járdafelüle-
tek kialakítási munkálatairól volt szó. Az át-
adásra augusztus hónap elején kerül sor. 

Útfelújítási, karbantartási 
pillanatkép

A Kőbánya utcában megtörténtek a köz-
művesítési munkálatok, a tervek között sze-
repel a teljes út-kialakítás, aszfaltozás, sze-
gélykövezés és ahol ez lehetséges, járdafelület 
kialakítása. Előre nem látható technikai 
okok hátráltatják a teljes útrehabilitálás be-
fejezését, de a nehéz, sziklás terepviszonyok 
ellenére, várhatóan az idén befejezik a mun-
kálatokat.

A Kicsimező utcában elkezdődött az 
esővíz-hálózat kiépítése, az útfelület és a jár-
dák kiképezése is a tervek része, az itt észlelt 
előrehaladás lehetővé teszi, hogy a tél bekö-
szönte előtt már aszfaltburkolatot kapjon az 
utca. 

A Mihail Sadoveanu (33. sz.) utcán, a 
vasútállomáshoz közeli lakótömbök belső 
udvarának teljes felújítására kerül sor. A ter-
vek szerint, a munkálatok magukba foglalják 
az esővíz-hálózat modernizálását, parkolók 
kialakítását, az útfelület teljes rehabilitáció-
ját és zöldövezetek kiképezését. A munkála-
tok kivitelezéséhez előreláthatóan augusztus 
közepén fognak hozzá, ha minden a tervek 
szerint halad, ebben az évben be is fejezik.

Aszfaltozási, illetve útkarbantartási mun-
kálatok értek véget a megyeszékhely több 
pontján: így a Szék útján, a Vadászok utcá-
ban és a vasúti felüljárónál. A Harom utcá-
ban befejeződött az aszfaltozási munkálat, 
amelynek során helyére került a második 
aszfaltréteg. Az első réteget a múlt évben 
alakították ki. Ugyanitt járdafelújítás is tör-
tént. A Malom utcában szintre emelték a 
kanálistetőket, a második réteg aszfaltozási 
munkálatai következnek, a munkálatok vár-
ható kivitelezése szeptember közepén zárul. 
A Testvériség sugárúton, a jobb oldali sá-
von, a megyei rendőrség fölötti parkolótól a 
Hargita Vendégváróig két rétegben újraasz-
faltozták az útfelületet, az alsóbb részeken 
(a városi rendőrség környékén, illetve alább) 
szintén felmarták az útfelületet, itt is aszfal-
tozásra került sor. 

A Villanytelep utca és Brassói út kör-
forgalmát kivitelező cég csődbe ment, és az 
elvégzett munkálat rossz minősége miatt 
a körforgalom állapota folyamatosan rom-
lott. Most azonban, a garanciális összegek 
felhasználásával, egy jóval időállóbb megol-
dást valósítottak meg.
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A hónap üzenete: 
Válasszuk a helyit!

Lehetőleg minden vásárlásunk alkalmával ré-
szesítsük előnyben a helyi termékeket kínáló 
termelőket. A nyári rendezvényszezon, a vá-
rosnapi Székely Ízek Gasztronómiai Fesz tivál 
kiváló alkalom ezt a szokást kialakítani. Mi-
ért éri meg a helyi termék mellett voksolni? 
Mert a helyben termesztett zöldség, gyü-
mölcs frissebb, finomabb mint a bevásárló 
központi, és a helyi élelmiszer kevesebb vegy-
szermaradványt tartalmaz: helyben forgal-
mazzák, nem kell tartósítószert alkalmazni. 
A helyi termelőnek érdeke a minőség, csak így 
tud fennmaradni a multik árú-dömpingjével 
szemben, és a helyi termék nem túlcsomagolt, 
így környezetbarát. Nem utolsósorban pedig, 
azzal hogy a helyitől vásárolunk, segítjük a 
helyi gazdaságot, a helyben elköltött pénz 
„helyben marad”, nem hagyja el a közösséget. 
Ha nem csak a kézzelfogható árúra gondo-
lunk, akkor pedig támogassuk a jelenlétünk-
kel a helyi rendezvényeket, azok is helyi ter-
mékek, értékek. n

Fogadónapok: főbb városházi 
szakosztályok
A csíkszeredai Városháza mindennapi tö-
rekvése, hogy javítsa kapcsolatait a megye-
székhely állami és magánszférához tartozó 

intézményeivel, ugyanakkor éppoly fontos-
sággal bír az állandó törekvés, melynek célja 
az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megyeszék-

hely polgáraival. Éppen ebből a megfontolás-
ból, azért hogy a városunk lakói érezzék és 
tudják: gondjaik és kérdéseik a mi gondjaink 
és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk a Vá-
rosháza főbb osztályainak a fogadónapját és 
az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

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


