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Tömbház-hőszigetelések: folytatódnak a beruházások
Csíkszereda legutóbbi tömbház-hőszigetelési csomagjában negyvenkét társasház
energetikai felújítása szerepel. Hármat
átadtak, tizennyolcat idén befejeznek,
huszonegy esetében pedig előszerződés
megkötésére számíthatunk. Utóbbiak
kivitelezése várhatóan jövőre kezdődik.
Összesen 1621 lakrészt érint a felújítás.
Az utóbbi öt évben sikerült előkészíteni
valamennyi olyan csíkszeredai tömbház
hőszigetelését, amelyeknek lakói vállalták
a hőszigeteléssel járó költségek lakókra
eső részének kifizetését. Összesen negyvenöt tömbház vagy tömbházrész jelezte
az igényt, de időközben három társasház
lemorzsolódott: a Kossuth Lajos utca 46.
számú tömbházában mégsem gyűlt össze
elegendő lakos, a Nárcisz sétány 1. szám
alatti lakóépület anyagi megfontolásból
visszalépett, a Decemberi forradalom utca
34. pedig nem bizonyult támogathatónak,
mert az 1990 után átvett épületek hőszigetelését nem finanszírozza az uniós kiírás, esetükben pedig ’91-ben történt meg
a hivatalos átvételezés.
A maradék negyvenkettőnek a fele
már kivitelezés alatt van vagy el is készült. Hármat tavaly ősszel sikerült
műszakilag átvételezni, tizenhetet várhatóan nyárra befejeznek – köztük van
az a tíz „feles” tömbház is, amelyeket
kormányprogramból újítanak fel. Ezek
olyan lakóépületek, amelyek nem finanszírozhatók uniós forrásokból, a legtöbb
esetben azért, mert nem teljes tömbházak, csupán lépcsőházak. A legtöbb kérdés a Kossuth Lajos utca 20–26. szám
alatti tömbház esetében merül fel, de itt
is bízhatunk az idei befejezésben.
Huszonegy további tömbház hőszigetelésének kivitelezése jövőre indulhat
uniós társfinanszírozással: a fentiekhez
hasonlóan a Regionális Operatív Program 3.1-es intézkedéséből pályázik a
város, és már előszerződéses fázisban
tart. Egyetlen szűrő még hátra van, ha
azon is átjut a pályázat, akkor nyárig
megköthető a finanszírozási szerződés,
az év második felében közbeszerezhetik

a munkálatokat, és jövő tavasszal indulhat a kivitelezés.
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Az alábbi táblázatból kiderül, melyik
lakóépület milyen szakaszban áll. n

Tömbház
ÁTVÉTELEZVE
Hunyadi János utca 33.
Hunyadi János utca 35.
Tető utca 13.
KIVITELEZÉS ALATT – EU-S TÁMOGATÁSBÓL
Kossuth Lajos utca 20–26.
Lendület sétány 10.
Lendület sétány 14.
Mihai Eminescu utca 2–4.
Pacsirta sétány 2.
Testvériség sugárút 13.
Testvériség sugárút 16.
Testvériség sugárút 22.
KIVITELEZÉS ALATT – KORMÁNYTÁMOGATÁSBÓL
Pictor Nagy István 6/B
Temesvári sugárút 53/A
Brassói út 9/A, B, E
Tető utca 20/A
Tető utca 9/B
Kőrösi Csoma Sándor utca 3/A, B
Kossuth Lajos utca 37.
Mihai Sadoveanu 33/D
Mihai Sadoveanu 34.
Nicolae Bălcescu 7.
PÁLYÁZATI ELBÍRÁLÁS ALATT
Decemberi forradalom utca 5.
Decemberi forradalom utca 26.
Decemberi forradalom utca 32.
Fenyő utca 11.
Jégpálya utca 12.
Jégpálya utca 14.
Kossuth Lajos utca 42.
Lendület sétány 5.
Mérleg utca 12–14.
Müller László utca 4.
Nárcisz sétány 6.
Octavian Goga utca 2.
Octavian Goga utca 4.
Octavian Goga utca 6.
Octavian Goga utca 10.
Pacsirta sétány 5.
Pacsirta sétány 7.
Szív utca 12–14.
Testvériség sugárút 11.
Testvériség sugárút 15.
Tudor Vladimirescu utca 17.
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Mi történt a városban 2021 januárjában?
JANUÁR 1.
Az újév újszülöttei
A 2021-es esztendő első napján két kislány jött világra a Csíkszeredai Megyei
Sürgősségi Kórházban. A legelső újszülött a csicsói Balló Orsolya, a legelső
csíkszeredai kisbaba pedig Gál Réka. A
Gál család első gyermeke 2 óra 34 perckor jött világra.
JANUÁR 7.
Tűzvész Csíksomlyón
Túlhevült és nem szigetelt kürtőcső miatt az esti órákban lángra lobbant a Somlyó utcai romatelep egyik építménye, és
a lángok felemésztették a nyomortelep
barakkjai közül mintegy huszat. A város
példás összefogásának eredményeként a
telep 277 lakója közül 261-et szállásoltak el az Erőss Zsolt Arénában. Napokkal később visszatértek a nyomortelepre
azok a családok, akiknek a háza nem
semmisült meg, 126 személy azonban
azóta is a sportcsarnokban van ideiglenesen elszállásolva. A város rengeteg
anyagi és szakmai segítséget kapott annak érdekében, hogy az étkeztetési és az
átmeneti lakhatással kapcsolatos egyéb
költségeket fedezni tudja, illetve olyan
stratégiát alakítson ki, amely hosszú távon hatékony lehet a roma közösség felzárkóztatásában. A lelkisegély-vonalon
egyébként szinte azonnal elkezdődött
a tevékenység: a Gyulafehérvári Caritas
és a Máltai Szeretetszolgálat rögtön jelentkezett, és sok irányú, nagyon összetett tevékenység kezdődött el. A Somlyó utcai törmelékeket a későbbiekben
a polgármesteri hivatal eltakarította, az
arénában „lakó” személyek letelepítése
pedig továbbra is sok kérdést rejt, de az
irány egyre letisztultabb. A csíkszeredaiak többsége továbbra is együttérző,
segítőkész.
JANUÁR 9.
Síbusz indult Hargitafürdőre
A városházával való egyeztetést követően megsokszorozta Hargitafürdőre vezető járatait a Csíki Trans Kft. A városi
tömegszállításért felelős vállalat a téli
időszak idejére a hétvégi napokon délelőtt és délután is három-három járatot

indított Csíkszeredából az üdülőhelyre,
illetve onnan vissza. A Hóexpressz névre keresztelt járatra a Csíki Nest parkolójában, valamint a Kaufland áruház
előtti buszmegállóból szállhatnak fel az
utasok.
JANUÁR 11.
Beköszönt az igazi tél
Január derekára behavazta a Csíki-medencét is a tél: a hegyekben félmétert
meghaladó, és a városban is több mint
20 centiméter vastagságú hóréteg képződött reggelre.
JANUÁR 18.
Csíkszeredában is elkezdődtek
az oltások
Az egykori Borvíz utcai óvoda épületében – amelyben mentőszolgálat is működött – megnyílt az első csíkszeredai
oltásközpont. A Kossuth Lajos utca 4.
szám alatti, a megyei tanács tulajdonában levő régóta használatlan épületben
8.00 órától 20.00 óráig négy oltócsoport
képes fogadni a védőoltásra előjegyzetteket. Elkészült a városháza által kialakított két oltásközpont is – Zsögödfürdőn, illetve a Közüzemek Rt. korábbi,
Akác utca 1. szám alatti székhelyén –,
de oltóanyag hiányában lapzártánkig
csak az Akác utcait üzemelték be.

JANUÁR 22.
A magyar kultúra napja
A népművészet, a színjátszás és a csángó kultúra is fontos szerepet kapott
január 22-én, a magyar kultúra napján Csíkszeredában. Átfogó, egész napos műsorral készül a Csíki Játékszín:
nagytermi előadás mellett gyermek
előadást is bemutattak, színházpedagógiai foglalkozást tartottak, továbbá
felolvasószínházi premiernek is tanúi
lehettünk: a csíkszeredai Péter Beáta
író, újságíró első drámájának, a Búcsújárásnak tartották a felolvasószínházi ősbemutatóját. A Kájoni János
Megyei Könyvtárban könyvbemutatót
szerveztek érdekes témában: Halász
Péter Az első csóktól az első gyermekig – Párválasztás, házasság, gyermek
a moldvai magyaroknál című kötetét
mutatták be. Este a Magyar Örökség
díjjal kitüntetett Szalonna és bandája
lépett fel a Szakszervezetek Művelődési Házában, a Magyar népzenei koncert a Kárpát-medencéből című turné
keretében. Ugyancsak ezen a napon
érkezett Csíkszeredába – a polgármesteri hivatal és a megyei tanács együttműködésében – a Geofolk népviseleti
gyűjtemény: a csíkszeredai közönség
a világ 56 országának mintegy 1700
népviseletét tekinthette meg a Szabadság téren. n
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Koronavírus elleni védőoltás:
Csíkszeredában három központban oltanak
Csíkszeredában a sürgősségi kórházban
működő oltásközponton kívül a városi
önkormányzat két, a megyei pedig egy oltóközpont kialakítását biztosította. Oltóanyag hiányában a harmadik központot
csak február közepén nyitották meg.
A koronavírus elleni oltási kampány
második szakasza január 15-én kezdődött. Ebben a szakaszban a 65 éven
felüli korosztály, a krónikus betegek és a
kulcságazatokban dolgozó alkalmazottak igényelhették az oltást, és becslések
alapján ez a szakasz áprilisig eltart.
A helyi önkormányzatokat oltásközpontok létrehozására kötelezték, és
Csíkszereda – a megyei tanácshoz hasonlóan – használaton kívüli épületek
felújításával igyekezett megfelelni az
elvárásoknak.
Az első körben – amikor az egészségügyban dolgozóknak adták be a védőoltást – a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban alakítottak ki központot.
Másodikként a Kossuth Lajos utca 4.
szám alatti, Borvíz utcai bölcsődeként
ismert épületben nyílt oltásközpont, ezt
a megyei tanács biztosította.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a
Közüzemek Rt. korábbi székhelyén, az
Akác utca 1. szám alatt, valamint a Zsögödfürdői Vendéglőben alakított ki oltásközpontot. A kormányzati elvárásnak
nagyobb volt a füstje, mint a lángja: oltóanyag hiányában az Akác utcai központot csak február 15-én kellett megnyitni,
a zsögödfürdői megnyitása pedig még
lapzártánk idején sem volt indokolt.
Az oltásra regisztrálhat a https://
vaccinare-covid.gov.ro/ weboldalon

vagy telefonon a vzv-os számon. A krónikus betegek a családorvosuknál is előjegyeztethetik magukat.
Mindhárom központ 8.00 és 20.00 óra
között fogadja az előjegyzett személyeket.
A védőoltás beadatása nem kötelező,
Csíkszereda Önkormányzata viszont
arra buzdítja a lakosságot, hogy igényelje a vakcinát. A kiszámíthatóbb
mindennapok érdekében nagyon fontos, hogy a társadalom minél nagyobb
hányada immunizált legyen. n

Elindult, hátha ki is tart a jelenléti oktatás
A második iskolai félév a tanulók, a
szüleik és a pedagógusok nagy többsége
számára megkönnyebbülést hozott: elkezdődhetett az iskolai jelenléti oktatás.
Csíkszeredában az első héten a 2-es számú (sárga) forgatókönyv szerint jártak
el, a második héten az 1-es (zöld) forgatókönyvre váltottak. A forgatókönyvek
alkalmazásáról hetente határoznak.
Országszerte zavart okoz, hogy az Oktatási Minisztérium és az Egészségügyi
Minisztérium, illetve az Országos Katasztrófavédelmi Bizottság nem hangolta össze a járványtani besorolást az
iskolai oktatást szabályozó besorolással: járványtanilag az 1,5 ezrelék alatti
települések zöld besorolást nyernek,
de a jelenléti iskolakezdéshez – vagyis
az 1-es forgatókönyvhöz – 1 ezrelékes
határérték alatt kell helyezkednie a településnek.

A félreértések iskolapéldája éppen
Csíkszereda: a második félév kezdését
megelőző napokban 1,20–1,40 ezrelék
között ingadozott a fertőzöttségi arány,
ennek értelmében járványtanilag zöld
besorolású volt a megyeszékhely, az
iskolakezdés szempontjából azonban
sárga – még pontosabban: a két említett minisztérium vezetőjének közös
rendelete alapján a 2-es forgatókönyv
érvényesült.
A második félév első hetét Csíkszeredában jelenléttel kezdhette minden óvodás és
0–4 osztályos tanuló, valamint a végzős évfolyamok, köztük a 8. és a 12. osztályosok.
Napi online oktatásban maradtak ugyanakkor az 5–7., és a 9–11. osztályosok.
A második héttől változott a felállás:
a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi
Bizottság 2021/6-os számú határozata
értelmében az 1 ezrelékesre csökkent
arány miatt az 1-es forgatókönyv ér-

vényesült, vagyis mindenki mehetett
óvodába, iskolába. Kivételt csak azok a
diákok képeztek, akiket az iskolájuk felújítás miatt nem tudott fogadni. Az első
héten egyedül a Venczel József Szakközépiskola nem tudott a megengedett
forgatókönyv szerint kezdeni, az 1-es
forgatókönyvnek azonban a Kós Károly
Szakközépiskola sem tudott teljes mértékben megfelelni.
A megyei bizottság mindig a pénteki
napokon határoz arról, hogy a következő
héten milyen forgatókönyv érvényesül.
Erre vonatkozó hiteles információkat
Csíkszereda Polgármesteri Hivtalának
honlapján és a Csíkszeredai Városháza
facebook-oldalon találnak. A szülőknek
javasoljuk továbbá, hogy kövessék figyelemmel az intézmények kommunikációs
csatornáit, a megválaszolatlan kérdéssekkel pedig forduljanak közvetlenül az
adott iskolához, óvodához. n
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Városházi ügyfélfogadás
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában
valamennyi korábbi szakosztályi ügyfélszolgálat újraindult – a járványhelyzetre való tekintettel egyelőre csökkentett
programmal. A legtöbb ügyintézéstípus
előjegyzést igényel, a fontos tudnivalókat alább összegezzük. A városháza
ugyanakkor továbbra is az online ügyintézésre bátorítja a lakosságot.

Lakosság-nyilvántartó
közszolgálat
Személyi igazolványokkal
kapcsolatos ügyintézés:

Idősáv:
• kedd: 09.00–11.00 óra
• csütörtök: 09.00–11.00 és 14.00–
16.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között:
• gyámhatóság / családi pótlék: 0266
315120 / 141 (25-ös iroda)
• gyermeknevelési támogatás / beteggondozás: 0266 315120 / 115 (28-as
iroda)
• szociális segély / gyermekvédelem:
0266 315120 / 191 (29-es iroda)
Bővebb információk: e-mail: social@
szereda.ro

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 5, 6 és 7-es iroda
Idősáv:
• hétfőn, kedden és csütörtökön: 08.00–
13.00 óra, 14.00–17.00 óra
• szerdán és pénteken: 08.00–13.00
óra
Előjegyzés: https://elojegyzes.szereda.ro/
Megjegyzés: helyben igényelt sorszám
alapján előjegyzés nélkül is fogadják az
ügyfeleket.

Mezőgazdasági iroda

Anyakönyvi iroda:

Adó- és illetékosztály

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 2-es iroda
Idősáv:
• hétfőn, kedden és csütörtökön:
08.00–13.00 óra, 14.00–17.00 óra
• szerdán és pénteken: 08.00–13.00 óra
Megjegyzés: hétfői napokon kizárólag
halotti anyakönyveztetéssel kapcsolatban fogadják az ügyfeleket.
Megértésüket köszönjük!

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 42-es iroda (korábbi pénztár)
Idősáv:
• kedden és csütörtökön 09.00–13.00
között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között:
• telefon: 0266 315 120, belső hívószám: 137 vagy 125
• e-mail: impozite@szereda.ro
Megjegyzés: helyi adót, illetéket, bírságokat a Mikó-várban működő pénztárban
ELŐJEGYZÉS NÉLKÜL fizethet hétfőn, kedden és csütörtökön 08.00–13.00
és 14.00–17.00 óra között, szerdán és
pénteken pedig 08.00–13.00 óra között.

Szociális igazgatóság
Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 42-es iroda (korábbi pénztár)
Idősáv:
• hétfőn és szerdán 09.00–13.00 óra
között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között:
• telefon: 0735 209469, 0735 209472
• e-mail: mezogazdasag@szereda.ro

Településrendezési osztály
Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 20-as iroda
Idősáv:
• hétfő, kedd, szerda, péntek: 09.00–
13.00 óra

• csütörtök: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között:
• telefon: 0735 209483
• e-mail: urban@szereda.ro

Városgazdálkodási osztály
Sírhelyekkel,
sárga rendszám igénylésével
kapcsolatos ügyintézés:
Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 44-es iroda
Idősáv:
• hétfőn, kedden, szerdán és pénteken
9.00–13.00 óra
• csütörtökön: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között: ravaszildiko@szereda.ro,
0735 209480
Megjegyzés: a behajtási engedélyekkel, valamint a gépjárművek forgalomból való törlésével kapcsolatos ügyintézés online történik
a ravaszildiko@szereda.ro e-mail címen.
Taxi engedélyekkel
kapcsolatos ügyintézés:
Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 44-es iroda
Idősáv:
• hétfőn, kedden, szerdán és pénteken
9.00–13.00 óra
• csütörtökön: 14.00–17.00 óra
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00
óra között: andraszoltan@szereda.ro,
0748 037833

Kulturális, tanügyi, sport
és ifjúsági osztály
Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés:
Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, 143–146-os iroda
Időpont: munkanapokon 14.00–16.00
óra
Előjegyzés nem szükséges.
Bővebb információk:
• telefon: 0266 315120, belső hívószám: 134
• e-mail: galmaria@szereda.ro n
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A városvezetők és a főbb szakosztályok
vezetőinek fogadóórái
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának
mindennapi törekvése, hogy jó kapcsolatot ápoljon a megyeszékhely állami és
magánszférához tartozó intézményeivel
és a város polgáraival.
Ebből a megfontolásból alább közöljük a polgármesteri hivatal főbb

osztályainak a fogadónapját és az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel,
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a szakosztályok vezetőjéhez.
Ezen alkalmakkor csakis az előzetesen bejelentkezett ügyfeleket fogadjuk,
a meghallgatásról pedig jegyzőkönyvet

Városvezető / osztályvezető

vezetünk. Az alábbi táblázatban megtaláják a fogadóórák rendjét, valamint az
előjegyzéshez szükséges belső hívószámokat. A főjegyző és az osztályvezetők
a 20-as számú irodában fogadják a lakosságot, a városvezetők a saját irodájukban.

Fogadóóra programja

Előjegyzés

hétfő 12–13 óra

0266 371165

Bors Béla alpolgármester

csütörtök 14–16 óra

0266 315120 / 138

Sógor Enikő alpolgármester

csütörtök 14–16 óra

0266 371464

Wohlfart Rudolf főjegyző

hétfő 14–16 óra

alább olvasható

Dósa Szilárd városmenedzser

szerda 10–12 óra

0266 371464

Főépítész – Albert Sándor

szerda 13–15 óra

0736 220000

csütörtök 10–11 óra

0266 315120 / 115

kedd 14–15 óra

0266 315120 / 195

csütörtök 11–12 óra

0266 315120 / 119

péntek 11–12 óra (42-es iroda)

0266 315120 / 137

Városgazdálkodási osztály – Lázár Péter

hétfő 14–15 óra

0266 315120 / 186

Gazdasági igazgató – Gyenge Áron

csütörtök 12–13

0266 315120 / 110

Projektmenedzsment, beruházási
és közbeszerzési igazgatóság – Dósa Eszter

kedd 13–14 óra

0266 315120 / 135

csütörtök 9–10 óra

0266 315120 / 159

Korodi Attila polgármester

Szociális igazgatóság – Bíró Edith
Személynyilvántartó Közszolgálat – Geréd Enikő
Vagyonnyilvántartó, mezőgazdasági, kataszteri,
kereskedelmi osztály – Salamon Ildikó
Adó- és illetékosztály – Țiriac Rodica

Kulturális osztály – György Piroska

Előjegyzés a főjegyzőhöz
A meghallgatásra írásos kérés alapján lehet
jelentkezni. A formanyomtatvány megtalálható a polgármesteri hivatal iktatójában
(Vár tér 1. szám, 40-es számú iroda), valamint letölthető a városháza honlapjáról
(www.szereda.ro) a Közérdekű információk menü Fogadóórák nevű almenüjéből.

A Csíkszereda Megyei Jogú Város
főjegyzőjénél meghallgatást kérő állampolgároknak a fogadóóra előtt
legkevesebb 24 órával el kell küldeniük kéréseiket elektronikus postán
(secretar@szereda.ro), vagy személyesen benyújtva a városháza iktatójába, vagy faxon a 0040 266 371165-ös
számra.

A fogadóóra időpontjáról telefonon
értesítjük az állampolgárokat. Egy meghallgatás időtartama nem haladhatja
meg a 30 percet – kivételt képeznek a
különleges esetek. Kivételes esetekben
vagy amikor a meghallgatás tárgya nem
tűr halasztást, a meghallgatás azonnal is
megtörténhet a jegyző egyidejű jóváhagyásával. n
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A városi önkormányzat januári határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata január 8-án és 18-án
soron kívüli, 29-én pedig soros ülését
tartotta, és a következő határozatok
születtek:
1-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020 évi
költségvetésének működési és fejlesztési
részében megmaradt összeg végleges lefedésére, illetve az előző évekből megmaradt többlet 2021-ben való felhasználásának jóváhagyására
2-es számú határozat
a költségvetési előirányzat felhasználásának jóváhagyására a Somlyó utca 33.
szám alatti tűzvész miatti sürgősségi
költségekre
3-as számú határozat
a Zsögödfürdőn, valamint az Akác
utca 1. szám alatti, a Csíkszereda Megyei Jogú Város vagyonában szereplő
ingatlanokban található egyes felületek
ideiglenes rendeltetés-módosításának
jóváhagyására
4-es számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és a helyettesének megválasztására
2021. február, március, április hónapra
5-ös számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról
6-os számú határozat
az államosított beltelkek tulajdonjogának visszaállítása Kovács Maria, Kovács
Tibor-József, Barabás Edit részére
7-es számú határozat
az államosított beltelkek tulajdonjogának visszaállítása Demeter Ana
részére
8-as számú határozat
az államosított beltelkek tulajdonjogának visszaállítása Fehér Levente
részére
9-es számú határozat
a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szakaszának elemzése a 2020-as
év IV. negyedévére (október–decem-

ber) és e tevékenység egyszerűsítésére
szolgáló intézkedések meghatározása

támogatások számának jováhagyására
2021-re

10-es számú határozat
a 2018/9-es számú, a Gift Center Kft.vel kötött bérleti szerződés felbontásának jóváhagyásáról

19-es számú határozat
a 2021–2022-es tanévre vonatkozó
csíkszeredai oktatási intézményhálózat
elfogadására

11-es számú határozat
a hét tömbház hőszigeteléséről szóló pályázat jóváhagyására vonatkozó
2018/318-as számú határozat 2., 3. és
4. cikkelyeinek módosítására

20-as számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
képviselőjének kinevezése a Romániai
Energia Városok Egyesületébe

12-es számú határozat
az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának felújítása megnevezésű beruházás
jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2018/146-os számú
határozat 2. és 3. cikkelyének módosítására
13-as számú határozat
a Tulipán Óvoda felújítása megnevezésű beruházás jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített
2017/373-as számú határozat 2. és 3.
cikkelyének módosítására
14-es számú határozat
a Székely Károly Szakközépiskola bentlakásának felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett, utólag
módosított és kiegészített 2018/144-es
számú határozat 2. és 3. cikkelyének
módosítására
15-ös számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén
működő, fogyatékkal élő személyekkel
foglalkozó szervezetek, alapítványok
2021-ben tervezett programjainak finanszírozásáról
16-os számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén
működő, idős személyekkel foglalkozó
szervezetek, alapítványok 2021-ben tervezett programjainak finanszírozásáról
17-es számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 2020-as II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló jováhagyására
18-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi
gondozóinak, valamint a gondozási

21-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala képviselőjének kinevezése a Felcsík
Sport Club Egyesület Közgyűlésébe
22-es számú határozat
a Csíki Székely Múzeum 2020. évi beszámolójának és 2021. évi programjának jóváhagyására
23-as számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttes 2020. évi beszámolójának és
2021. évi programjának jóváhagyására
24-es számú határozat
a VSK Csíkszereda 2020. évi beszámolójának és 2021. évi programjának
jóváhagyására
25-ös számú határozat
a Csíki Játékszín 2020. évi beszámolójának
és 2021. évi programjának jóváhagyására
26-os számú határozat
önkormányzati képviselők kinevezéséről a Csíkszereda Kiadóhivatal vezetőtanácsába, valamint a 2020/337-es számú határozat visszavonásáról
27-es számú határozat
a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
keretében működő Településrendezési
Bizottság újralapításának elfogadásáról
28-as számú határozat
haszonkölcsön szerződés megkötéséről
a belügyminisztériummal
29-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által fiataloknak épített lakások bérleti szerződéseinek meghosszabbítására, valamint
újraszámítolt béreinek jóváhagyására
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30-as számú határozat
az eladásra szánt Petőfi Sándor utca 35.
szám alatti ingatlan felajánlása Csíkszereda Megyei Jogú Város részére, elővásárlási jog gyakorlására
31-es számú határozat
kilenc csíkszeredai tömbház hőszigeteléséről szóló pályázat jóváhagyására
32-es számú határozat
három csíkszeredai tömbház hőszigeteléséről szóló pályázat jóváhagyására
33-as számú határozat
kilenc csíkszeredai tömbház hőszigeteléséről szóló pályázat jóváhagyására (II. rész)

vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2018/325-ös számú határozat
módosítására
36-os számú határozat
a Nárcisz sétány 6 AB szám alatti
tömbház hőszigetelése megnevezésű
beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó
2018/322-es számú határozat módosítására
37-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 5 AB szám
alatti tömbház hőszigetelése megnevezé-

sű beruházás beavatkozási munkálatok
jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, utólag módosított és kiegészített
2018/331-es számú határozat módosítására
38-as számú határozat
a 2021. februári kulturális és szabadidős
programok elfogadására
39-es számú határozat
a Hargita Székely Népi Együttes esetében az előző évek költségvetési többletének a 2021-es évben való felhasználásának jóváhagyására n

34-es számú határozat
az Octavian Goga sétány 10 A/B szám
alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó 2018/322-es számú határozat
módosítására
35-ös számú határozat
az Octavian Goga sétány 6 AB szám
alatti tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumentációjára

Anyakönyv
– 2021. január –
Születések:
István Lola-Sára
Gál Réka
Nagy Hunor
Kolumbán Soma
Köllő Erik
Bezsán Bíborka-Mária
Imre Boróka
Czine Raul-Barna
Ambrus Zsolt
Csatlos Kristóf
Kedves Boglárka
Görgicze Boglárka
Bodor Bence
Biscontini Anna
Virág Zétény
Lengyel József
Țifrea Arsenie-Antonie
Darvas Regő-Mátyás
Antal-Borbély Ottó
Nagy Alexandru-Ernő

Ráduly Annabella
Váncsa Gergő
Aenoae Rebeka-Theodora
Kalo Mateo
Horvát Vivien
Vitos Emma-Franciska
Elhalálozások:
Miklós Veronica
Hajdo Edit
Kelemen Marta
Kedves Erzsébet
Lupean Ioan
Borviz Ludovic
Zalczer Ana
Keresztes Gavril
Nagy Imre
Tauber Mariska
Nagy Margit
Horváth Ferencz
Horváth Erzsébet
Adam Todi
Adam Anna
Gego Domokos
Nagy Anna
Gego Imre

Megyes Iuliu
Vasas Tiberiu
Szabo-Salamon Árpád-Levente
László Ștefan
Szakács Vasile
Szőke Irina
Csillag Attila
Jakab Ferenc
Nagy Erzsébet
Ambrus Ladislau
Lux Maria-Susana
Bogács Ferencz
Todi Lenke
Balog Elena
Vass Zoltán
Pál János
Fülöp Ferencz-Csaba
Szatmári Gizella
Mag Rosalia
Házasságkötések:
Részeg László –
Gheorghiță Zsuzsánna
Ciobanu Ionel – Vizi Erzsébet
Kristó Róbert –
Canea Alina-Ramona n
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#csíkszereda2020 fotópályázat –
díjazták a legjobbakat
Az Instagram képmegosztón a december 18.–január 17. időszakban meghirdetett fotópályázat célja az volt, hogy a
pályázók fényképei révén örökítsék meg
2020-at, amely minden csíkszeredai számára rendkívüli év volt. A polgármesteri
hivatal ilyen módon szeretne az utókor
számára képes krónikát készíteni.
A résztvevőknek néhány egyszerű feltételt
kellett teljesíteniük: be kellett követniük a
csikszeredai_varoshaza Instagram oldalt,
közzé kellett tenniük egy, számukra az
elmúlt időszakról szóló fotót, használniuk
kellett a #csíkszereda2020 címkét, illetve
meg kellett jelölniük a fotón a csikszeredai_varoshaza Instagram oldalt.
A feltételeket 42 különböző Instagram felhasználó teljesítette, a pályázat-

ra összesen 112 fotó érkezett. Továbbá
határidőig összesen 11 798 kedvelés
érkezett, az azután érkezett kedveléseket a szervezők már nem vették figyelembe.
A legtöbb kedvelést elérő fotók szerzőinek Korodi Attila polgármester adta
át a díjakat. Az első díjat – egy családi
fotózást Colcer Zsolt fotográfus felajánlásából – Dénes Dávid kapta, 1119
kedveléssel. A második díjat – egy övtáskát a Delikates felajánlásából – 687
kedveléssel Szász István nyerte el. A
harmadik díjat – egy könyvcsomagot a
Csíkszereda Kiadóhivatal könyveiből –
647 kedveléssel Kiss Zsombor nyerte.
Gratulálunk a díjazottaknak, és köszönjük minden pályázónak a részvételt! n

Fotót csatolhat
a Városházi
bejelentőhöz
Két új frissítéssel jelentkezett február
derekán a SzeredApp okostelefonos
alkalmazás. Egyrészt megjelent a Koronavírus nevű modul, amely a polgármesteri hivatal honlapjához hasonlóan
naponta közli az új csíkszeredai koronavírus-fertőzések számát, illetve a járványtani besorolás színkódját. Emellett új lehetőséggel bővült a Városházi
bejelentő: az applikáció lehetővé teszi,
hogy az észrevételhez, panaszhoz fotót is csatoljanak, legfeljebb hármat.
Kérjük, használja az alkalmazást,
amennyiben olyan hiányosságot, meghibásodást észlel, amelyet a városháza
orvosolhat! n

A hónap üzenete
Győzzük le
a koronavírust!
Közel sincs még vége a mindennapjainkat
felforgató koronavírus-járványnak, de a
sok kétely között kétségtelen, hogy a védőoltás nyújthat a legnagyobb segítséget
a tömeges immunizálás szempontjából.
Mint azt az olvasók tudják, a koronavírus
elleni vakcina igénylése, beadatása nem kötelező. Csíkszereda Önkormányzatának
kiadványaként viszont mi a vakcina igénylésére buzdítjuk a lakosságot, hogy minél
nagyobb mértékben visszatérhes
sünk a
normális kerékvágásba! Bízzunk abban,
hogy a szakhatóságok vigyáznak ránk, és
az ők jóváhagyásuk jelentsen garanciát arra
vonatkozóan, hogy nincs mitől félnünk
az oltással kapcsolatban! Reménykedjünk, hogy ha sokan beadatjuk a vakcinát,
nemsokára ismét biztonságban érezhetik
megélhetésüket a vállalkozóink és a munkavállalók, és együtt örülhetünk a tömegrendezvényeken! n

– Tudod, ha mégis orosszal oltanak, chip helyett lesz a karodban egy bazi Tento Quarz rádió!

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: varoshaza@szereda.ro; primaria@miercureaciuc.ro; http://www.szereda.ro
Szerkeszti: Kovács Hont Imre; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda

