
IS
SN

 2
06

7 
- 0

38
9

Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXVI. évfolyam, 5. szám, 2021

Hozzuk létre közösen az élettel teli városközpontunkat!

Helyi és megyei ügykezelésben levő város-
központi ingatlanok sorsáról dönthetnek 
a csíkszeredaiak: a múzeum kihasználat-
lan hátsó udvara, a régi kórház és a régi 
főtörvényszék épülete rendeltetésének 
irányát szabjuk meg közösen a következő 
időszakban. Az övezet a jövőben kultu-
rális, szabadidős és sporttevékenységek 
igényes helyszíne lehet, és a szakma bevo-
nása előtt Csíkszereda lakosságának véle-
ményét is kéri a város- és a megyevezetés.

A városlakók felé való nyitás újabb fontos 
mérföldkövéhez érkeztünk: április 30-án 
ötletbörzét indított Korodi Attila polgár-
mester és Borboly Csaba, Har gita Megye 
Tanácsának elnöke. A sajtótájékoztatón 
részt vett Sógor Enikő alpolgármester, 
Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely Múzeum 
igazgatója és Ferencz Angéla, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ igazgatója is.

A tervek szerint a következő évek 
folyamán a Csíkszeredai Megyei Sür-
gősségi Kórház összes osztályát a Nagy 
Laji-dombjára költöztetik, így a megyei 
tanács tulajdonában levő régi kórház 
és a lábasház épületei felszabadulnak. 
Ugyanebben a térségben évek óta ki-

használatlanul áll a Csíki Székely Múze-
um hátsó udvara, amelynek rendelteté-
séről ugyancsak ezután születik döntés. 

A múzeum hátsó udvara kéthektáros 
összefüggő terület, amelyen autentikus 
parasztházak állnak, de az épületeknek 
és a zöldövezetnek sincs rendeltetése.

A törvényszékkel szemben álló, lábas-
házként is emlegetett régi főtörvényszék 
épülete 1786-ban épült. A klasszikus 
stílusú épület az I. székely határőrezred 
törzstisztjének volt a székhelye, a ki-
egyezés után pedig ide költözött a tör-
vényszék. Működött benne bútorgyár, 
szülőotthon, használták magánlakás-
ként is. Jelenleg a megyei kórház fül-
orr-gége osztálya működik benne.

A Mikó-vártól északra helyezkedő régi 
kórház a város első kórházépülete volt. 
1890-ben fejezték be az építését, és mind-
végig kórházként funkcionált. A régi épü-
let ad otthont a szemészetnek és a bőrgyó-
gyászatnak, udvarán pedig több kórházi 
rendeltetésű épület működik (allergológia, 
pszichiátria, ambuláns rendelők), továbbá 
raktárok, műhelyek, garázsok.

A közelben levő Vákár Lajos Mű-
jégpályát és a mellette levő gyorskor-

csolyapályát a tervek szerint minisz-
tériumi ügykezelésből átadják a város 
adminisztrálásába. Annak közelében 
van a Csíki Csobbanó, mellette pedig az 
IPIC-strand, amelynek felújítása szin-
tén célja a városvezetésnek. 

Mindezek együtt olyan élhető város-
magvat alkotnak, amely kulturális, sza-
badidős és sportesemények, szociális 
tevékenységek kiváló helyszínének bizo-
nyulhat. 

A felszabaduló és a kihasználatlan 
ingatlanok rendeltetésének azonban 
irányt kell szabni, és a városi, valamint a 
megyei önkormányzat igyekszik felmér-
ni a csíkszeredaiak igényeit. 

Meglátását online űrlap kitölté-
sével tudathatja, az űrlapot pedig 
megtalálja a Csíkszeredai Város-
háza facebook-oldalon és a polgár-
mesteri hivatal honlapján is (www.
szereda.ro). A beküldés határideje 
2021. május 30. Az ötleteit elküld-
heti továbbá a varoshaza@szereda.
ro vagy az info@hargitamegye.ro  
e-mail címek bármelyikére is. n
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Mi történt a városban 2021. áprilisában?

ÁPRILIS 1.

Miniszterek látogatása
Tánczos Barna környezetvédelmi, víz-
ügyi és erdészeti miniszter, Novák Ká-
roly Eduárd, ifjúsági és sportminiszter, 
valamint Cseke Attila fejlesztési és köz-
igazgatási miniszter is Csíkszeredába 
látogatott, és a helyi igények felméré-
sén túl fontos bejelentéseket is tettek. 
Ekkor nyilvánították ki a szándékot, 
miszerint a sportminisztérium átadná 
a Vákár Lajos Műjégpályát Csíkszere-
da Önkormányzatának, továbbá ekkor 
üzemelték be Csíkszereda új levegőmi-
nőség-mérő állomását is. Részben az is 
a látogatás eredménye, hogy központi 
támogatásból felújítják a rendelőintézet 
(poliklinika) épületét is.

ÁPRILIS 2.

Kékben ragyogott a városháza 
és a vár homlokzata
Az autizmus világnapja alkalmából áp-
rilis 2-án kék színű megvilágítást kapott 
a polgármesteri hivatal és a Mikó-vár 
homlokzata. Csíkszereda ebben a for-
mában először kapcsolódott be a nem-
zetközi érzékenyítő kezdeményezésbe.

ÁPRILIS 4.

Ételszentelés járványidőben, 
példamutatóan
Mintegy 3500 hívő gyűlt össze Csík-
szereda központjában, ahol – a Szent 
Kereszt Plébánia kezdeményezésére, 
a polgármesteri hivatal támogatásával 
és az érdekelt hatóságok segítségével 
– a járványügyi előírásokhoz igazodva 
szervezték meg a hagyományos hús-
vétvasárnapi ételszentelést. A helyszín 
ezúttal nem csak a főtér övezete volt, 
hanem a hívek kereszt alakot formálva a 
Temesvári sugárúton és a Kossuth Lajos 
utca hosszán sorakoztak fel. Az ünnep 
fegyelmezettségéről az országos média 
is elismerően számolt be.

ÁPRILIS 11.

Pilinszky-versek  
a magyar költészet napján

A magyar költészet napján ezúttal 
Pilinszky János-versekkel készült ha-

gyományos műsorára a Csíki Játékszín 
társulata. Tizenegy színművész ugyan-
ennyi költeményt adott elő a színház 
előtti téren, népes közönség előtt. A 
költészet napjához kapcsolódott a pol-
gármesteri hivatal április 16-i Muszka 
Sándor-felolvasóestje is.

ÁPRILIS 14.

Újabb tűzeset a Somlyó utcában
Három téglaházat érintett az újabb, idei 
második Somlyó utcai tűzeset. Szemé-
lyi sérülés nem történt, és az egyik ház 
lakható maradt, a másik kettőnek a te-
tőzete semmisült meg. A kárvallottak 
nem igényeltek városházi segítséget az 
ideiglenes lakhatás biztosításában.

ÁPRILIS 17.

Tavaszi üveggyűjtés  
Csíkszeredában
A korábbi években már bejáratott gyűj-
tőpontokon adhatták le kilogrammon-
ként 30 baniért Csíkszereda lakosai a 
háztartásokban felhalmozódott üveg-
hulladékot. A szombati gyűjtést kiegé-
szítette három további nap, amikor az 
érdeklődők nagyobb mennyiséget ad-
hattak le előjegyzés alapján a gyűjtést 
végző Eco-Csík hulladékgazdálkodá-
si vállalat udvarán. Az így összegyűlt 
mennyiség megközelítette a 32 tonnát.

ÁPRILIS 19.

Elkezdődött a nagytakarítás 
A húsvéti ünnepkör a szokásosnál ké-
sőbb köszöntött be, ezt figyelembe véve 
a polgármesteri hivatal is a megszokott-
nál későbben, áprilisban fogott neki az 

általános tavaszi nagytakarításnak. A 
városszépítő akció idén négyhetesre bő-
vült és a külső városrészeket is magába 
foglalta. 

ÁPRILIS 24.

Visszatért a motorsport  
Csíkszeredába
Az AT Motorsport, a polgármesteri hi-
vatal és a megyei tanács együttműködé-
se új eseményt hozott Hargitafürdőre: 
az országos hegyibajnokság másodosz-
tályú futamát. A gyorsasági versenyt 
megelőző napon Csíkszereda főterén 
„verdamustra” fokozta az érdeklődést, 
magát a futamot pedig országos tévécsa-
torna is közvetítette. A szervezők elkö-
telezettek amellett, hogy a nagy sikerű 
versenyt jövőre élvonalbelivé fejlesszék.

ÁPRILIS 29.

Magyar állami kitüntetések
A járványhelyzet miatt csak április vé-
gén adták át a Hargita megyei díjazot-
taknak az Áder János, Magyarország 
köztársasági elnöke által adományozott 
állami kitüntetéseket. A hat díjazott 
között találjuk Simó Gáspárt, a csík-
szeredai Segítő Mária Római Katolikus 
Teológiai Gimnázium lelki igazgatóját, 
a Romániai Magyar Cserkészszövet-
ség római katolikus lelkivezetőjét, Tar 
Gyöngyit, a Hargita Megyei Egészség-
ügyi Igazgatóság vezetőjét, valamint 
Bokor Márton gyermekgyógyászt, a 
megyei egészségügyi igazgatóság anya- 
és gyermekvédelmi programfelelősét, 
korábbi kórházigazgatót és megyei he-
lyettes tisztifőorvost. n
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Jóváhagyták Csíkszereda költségvetését

Csíkszereda Megyei Jogú Város ez évi 
költségvetéséről döntött áprilisi rend-
kívüli ülésén az önkormányzati testület. 
Az ülés kezdetén esküt tett a testület 
két új tagja is. 

Két új képviselő foglalhat helyet mos-
tantól a csíkszeredai önkormányzati 
képviselő-testületben. A Kálmán Dénes 
halála miatt megüresedett képviselői 
széket Varga Csaba-Pál foglalja el, aki 
az RMDSZ választási listájának soron 
következő helyén szerepelt. Az időköz-
ben alprefektusnak kinevezett Țepeluș 
Marius helyett pedig Erős Maria lesz 
a Nemzeti Liberális Párt képviselője a 
testületben. Az ülésen jelenlevő Țepeluș 
Marius megköszönte a városnak az ed-
digi közös munkát, és reményét fejezte 
ki a további együttműködésben. 

„Jó beruházások és jó programok kel-
lenek ahhoz, hogy fejlődő, közösségileg 
erős Csíkszeredában éljünk. E mentén 
alakult ki a költségvetésünk is” – fogal-
mazott Korodi Attila polgármester, rá-
mutatva arra, hogy a központi büdzsé 
késedelme miatt csak nyolc hónap ma-
radt a helyi költségvetés megvalósítására.

A város fejlesztésekre, beruházásokra 
és a közösségi életet erősítő programok-
ra összpontosító 2021-es költségvetését 
egyhangúan fogadta el a testület, két 
módosító indítvánnyal együtt. Bevéte-

li oldalon 241,71 millió lejjel számol a 
város, kiadási oldalon pedig ennek az 
összegnek a közel hatvan százalékát 
(139,83 milliót) fejlesztésekre fordítják. 

A fennmaradó 101,88 millió lej a fenn-
tartási költségeket fedezi. A participatív 
költségvetés az idei büdzsé legnagyobb 
újdonsága. n

Elfogadták a Csík Metropoliszövezet működéséhez 
szükséges dokumentumokat

A megalapozást követően elkezdődött 
az érdemi munka a Csík Metropoliszö-
vezetben: május 5-én megtartották az 
első közgyűlést, és ezzel elindult a kis-
térség összehangolt fejlesztését szolgáló 
tervek, stratégiák előkészítése. 

A Csík Metropoliszövezet Közösségi 
Fejlesztési Társulás bírósági bejegyzése 
március 1-jén megtörtént, május elején 
pedig az első közgyűlés alkalmával a tu-
lajdonképpeni működés is elindult. A 
fejlesztési társulásnak Csíkszereda helyi 
önkormányzata és a megyei tanács mel-
lett tagja valamennyi felcsíki és alcsíki, 
valamint a két gyimesi község. Kivételt 
képez Balánbánya város és Kászonaltíz 

község, amelyek a megyeközponttól 30 
km-nél távolabbra fekszenek, így a tör-
vényi szabályozás értelmében nem lehet-
nek részei a metropoliszövezetnek. Az 
egyesület vezetői: Korodi Attila elnök, 
Borboly Csaba, Gergely Károly, Kedves 
Róbert és Kozma István alelnök. A ve-
zetők már az alakuláskor biztosították a 
két kimaradó csíki közigazgatási egységet 
arról, hogy a lehető legszorosabb együtt-
működést alakítják ki velük. 

Az első közgyűlést május 5-re hívták 
össze. Ekkor fogadták el az egyesület 
szervezési és működési szabályzatát, a 
szervezeti vázlatát (organigramma), a 
tagságdíjak mértékét, a költségvetés-ter-
vezetét és a tevékenységi tervét.

„Most, hogy a működéshez szükséges 
alapvető döntéseket meghoztuk, három 
kiemelkedően fontos feladatunk van, 
amely a folytatást meghatározza. Ki 
kell dolgoznunk a metropolisz-övezet 
fejlesztési tervét, amely tükrözi a helyi 
fejlesztési igényeket, és amely a pályáza-
tok alapját képezi. Másrészt mestervet 
kell készítenünk, amely akcióterveket 
és a hosszú távú fejlesztési terveket tar-
talmazza. Nem utolsósorban pedig meg 
kell valósítanunk Csíkszereda mobilitá-
si pályázatát, amely főként a tömegköz-
lekedés fejlesztése miatt a teljes térség 
számára rendkívül fontos” – összegzett 
Korodi Attila polgármester, egyesületi 
elnök. n
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Meghirdették a városháza pályázatait

Idén az előző évhez képest 80 száza-
lékkal nagyobb összeget kínál fel Csík-
szereda Polgármesteri Hivatala kultú-
rára, sportra, szociális szolgáltatásokra 
és az egyházak számára: az érdekeltek 
4 320 000 lejt pályázhatnak meg önkor-
mányzati forrásból.

A szociális pályázatokat az áprilisi so-
ros ülésen, a kulturális, a sport és az 
egyházi pályázatokat pedig a május 
10-i soron kívüli ülésen hagyta jóvá 
Csíkszereda Önkormányzata. Mind a 
négy területen jelentősen növekedett a 
közösségi pályázatokra szánt keretösz-
szeg.

A pályázatok terén ebben az évben 
is a sportra szánja a legtöbb pénzt az 
önkormányzat: a 2020-as 1,5 millió lej 
azonban 2,2 millióra bővül idén. 

350 ezer lejről 1 290 000 lejre emel-
ték a kultúra támogatására szánt ösz-
szegeket – arányaiban ez a legnagyobb 
növelés. Ide vannak belefoglalva az új 
elemként megjelenő oktatási-nevelési, 
felnőttoktatási képzések szervezésére 
pályázható összegek, amelyek a hátrá-
nyos helyzetű csoportok felzárkóztatá-
sát szolgálják.

Az egyházi támogatások 500 ezer lej-
ről 750 ezerre növekedtek, a szociális 
támogatások értéke pedig 55 ezer lejről 
80 ezer lejre. Szociális vonalon az idő-
sekkel foglalkozó szervezetek számára 
elérhető keretet duplázták 25 ezer lejről 
50 ezer lejre.

A pályázati felhívás, az űrlapok és az 

Program neve Keretösszeg A program 
futamideje

Leadási 
határidő

Kapcsolattartó 
és elérhetősége

Kulturális pályázatok 
(10 különböző kiírás) 875 000 lej

július 12. – 
december 10.

június 14., hétfő 
10.00 óra

Gál Mária 
0266–135320/134; 
galmaria@szereda.ro

Gyermek- és ifjúsági programok 80 000 lej

Kiemelt éves kulturális rendezvények, 
együttműködésben kulturális prog-
ramszolgáltatókkal

335 000 lej

Csíkszereda területén működő, tör-
vény által elismert egyházak támoga-
tása

750 000 lej december 
10-ig

június 14., hétfő 
10.00 óra

Sárkány Laura 
0266–315320/143; 

sarkanyalura@szereda.ro

Sporttevékenységeket támogató 
program (5 különböző kiírás)

2 200 000 
lej

július 5. – 
december 20.

június 14., hétfő 
10.00 óra

Gál Mária 0266–
135320/134; 

galmaria@szereda.ro

Fogyatékkal élő személyekkel foglalko-
zó szervezetek, alapítványok 2020-ban 
tervezett programjainak támogatása

30 000 lej október 31-ig június 14., hétfő 
13.00 óra

Ady András 
0266–315120/141; 
social@szereda.ro

Idős személyekkel foglakozó szerveze-
tek, alapítványok 2020-ban tervezett 
programjainak finanszírozására

50 000 lej október 31-ig június 14., hétfő 
13.00 óra

Ady András 
0266–315120/141;
 social@szereda.ro

elszámolási útmutató megtalálható a 
www.szereda.ro oldalon, a Pályázatok 
menüpont alatt. A pályázati iratcso-
mókat június 14-ig nyújthatják be az 
illetékes városházi szakirodában szemé-
lyesen vagy postai úton. Bővebb infor-
mációkat a mellékelt táblázatban közölt 
elérhetőségeken kaphat. n
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Szigorú büntetésekre számíthatnak a szemetelők

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala az 
Eco-Csík hulladékgazdálkodási válla-
lattal és a hatóságokkal karöltve hatá-
rozottabban lép fel az illegális hulladék-
lerakás ellen. Egyrészt a köztisztasági 
cég megbízásából őrző-védő cég állandó 
ügyeletével szorítanák vissza a guberá-
lást, másrészt a hatóságok együttműkö-
désével a Csíkszereda határában törté-
nő illegális szemetelést szüntetnék meg.

A guberálás örökös problémát jelent 
mindenki számára: a városlakó, a köz-
tisztasági vállalat és a polgármesteri 
hivatal sem tud hatékonyan fellépni kü-
lön-külön, de közös erővel gátat szabha-
tunk a káros jelenségnek. 

Ennek érdekében az Eco-Csík Kft. 
őrző-védő céget bízott meg, amely-
nek munkatársai szúrópróbaszerűen 
járőröz nek, de elsősorban a lakosság 
bejelentései alapján szállnak ki az adott 
helyszínre, és megakadályozzák a ku-
kázókat a tevékenységükben. Rongálás 
esetén a rendőrséget is bevonják. 

Csíkszereda városvezetése tudatában van 
annak, hogy a guberálás visszaszorításában 
csak a helyi rendőrség hozhat érdemi ered-
ményt, de addig is szükségesnek bizonyult 
egy határozottabb, felvilágosító, megelőző 
fellépés. Arra kérjük a város lakóit, ha ilyen 
jellegű illegális cselekményt tapasztalnak a 
hulladéktárolóknál, azonnal jelentsék a kö-
vetkező telefonszámon: 0742 038585.

A helyi rendőrség szerepe fontos lesz 
a város határában történő illegális hul-
ladéklerakások visszaszorításában is. A 
probléma itt sem kicsi: a polgármesteri 
hivatal munkatársai mintegy 30 törvény-

telen hulladéklerakót követnek figyelem-
mel, és lehetőség szerint – a rendőrséggel 
és a környezetőrséggel együttműködve – 
eljárnak az elkövetők ellen. 

Rendkívül fontos, hogy csakis szakcég-
re bízzuk a szemetünket! Volt rá példa 
ugyanis, hogy köztiszteletnek örvendő 
személy számlái kerültek elő a szemétből: 
jóhiszeműen illetéktelen személyekre bíz-

ta a hulladékát, akik azt állították, hogy 
felhasználják tüzelésre, de a szemét jelen-
tős része mégis a természetben végezte.

Az illegális szemétlerakásért borsos 
összegű bírság jár, a szemetet szállító 
járművet pedig elkobozhatják!

Legyünk partnerei egymásnak a gu-
berálás és az illegális szemétlerakás fel-
számolásában! n

Kutyabarát város lesz Csíkszereda

Csíkszereda utcai szemeteskosaraira 
tartókat szerelnek fel egyhasználatú 
műanyag zacskókkal, amelyek a kutyapi-
szok felelős összegyűjtésére szolgálnak. 
További kutyabarát intézkedések is vár-
hatók azért, hogy megteremtsék a civili-
zált kutyatartás feltételeit.

András Hunor önkormányzati képviselő 
kezdeményezésére 200 darab, egyhasz-
nálatos zacskóval ellátott tartót szerel-
nek fel a városi kertészet munkatársai az 
arra alkalmas utcai kukákra – kezdet-

ben a város forgalmasabb, a gazdik által 
gyakran látogatott pontjain. A zacskók 
arra szolgálnak, hogy a gazdik azonnal 
eltakarítsák a házi kedvencek ürülékét. A 
későbbiekben kifejezetten kutyaürülék 
tárolására alkalmas kukákat is felszerel-
nek, és úgy tennék kutyabaráttá Csíksze-
redát, hogy az a teljes lakosság számára 
hasznos legyen: a köztisztasági mellett 
állatjóléti és közbiztonsági szempontból 
is javítanak a körülményeken (kutyafut-
tatók létrehozása, kóbor kutyák befogá-
sa, menhelyfejlesztés). n
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A városi önkormányzat áprilisi határozatai 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata április 20-án soron kívü-
li, 30-án pedig soros ülését tartotta, és 
a következő határozatok születtek:

113-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2021. 
évi költségvetését, illetve a 2022–2024-
es időszakra vonatkozó becslések elfo-
gadásáról

114-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város közvi-
lágítási szolgáltatása kiszervezésének 
jóváhagyására

115-ös számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének átszervezése a 2021/83-as 
számú határozat módosításával

116-os számú határozat
az önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének a megválasztására 2021. 
május, június, július hónapra

117-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

118-as számú határozat
egyes területek, meglévő épületek és 
más ingatlanok bérbevételére vonatko-
zó Szabályzat elfogadásáról

119-es számú határozat
egyes ingatlanok megvásárlására vonat-
kozó Szabályzat elfogadásáról

120-as számú határozat
a Suta-tó felújítási munkálataihoz 
szükséges mezei út biztosítása az Olt 
Vízügyi Igazgatóság – Hargita Megyei 
Szakaszmérnökség számára

121-es számú határozat
az államosított beltelkek tulajdonjogá-
nak visszaállítása a 1991/18-as számú, 
időszerűsített és elfogadott Földtörvény 
36-os szakasza 3. bekezdésének értel-
mében Pașcanu Ibolya és Kristály Ro-
zália-Gabriela részére

122-es számú határozat
a Micimackó napközi felújítása meg-
nevezésű pályázat jóváhagyására elő-
terjesztett, utólag módosított és kiegé-
szített 2018/332-es számú határozat 
módosítására

123-as számú határozat
A széndioxid-kibocsátás csökkentése 
Csíkszeredában a fenntartható mobi-
litási terven alapuló beruházások meg-
valósításával megnevezésű pályázatnak 
és költségeinek elfogadására előterjesz-
tett, utólag módosított és kiegészített 
2020/33-as számú határozat módosí-
tására

124-es számú határozat
azon helyi adók és illetékek értéknöve-
lését illetően, amelyek lej-alapú összeg-
ből állnak, vagy lej-alapú összeg alapján 
megállapítottak, valamint azon pénz-
bírságok határértékének megállapítását 
illetően, amelyek a helyi költségvetés 
számára jövedelemként meghatározha-
tóak a 2022-es évre

125-ös számú határozat
a Szécsenyben levő utcák névjegyzéké-
nek elfogadásáról

126-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város szociá-
lis szolgáltatási tervének jóváhagyására 
az önkormányzat költségvetéséből a 
2021-es évre 

127-es számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, fogyatékkal élő személyekkel 
foglalkozó szervezetek, alapítványok 
2021-ben tervezett programjainak fi-
nanszírozására vonatkozó 2021/15-ös 
számú határozat módosítására

128-as számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, idős személyekkel  foglalkozó 

szervezetek, alapítványok 2021-ben ter-
vezett programjainak finanszírozására 
vonatkozó 2021/16-os számú határo-
zat módosítására

129-es számú határozat
az öregotthonokba beutalt személyek 
ellátási költségeinek támogatásának 
mértékéről

130-as számú határozat
a helyi közösség gyermekvédelmét biz-
tosító tevékenység költségei támogatá-
sának mértékéről

131-es számú határozat
a 2021–2022-es tanévben a bölcsődébe 
beíratott gyerekek havi eltartási költsé-
gének az elfogadásáról

132-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről a 
Romániai Energia Városok Egyesülete 
részére

133-as számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről a 
Romániai Megyei Jogú Városok Egye-
sülete részére

134-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről a 
Pro Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési 
Társulás részére

135-ös számú határozat
a 2020/291-es számú határozat módo-
sításáról: Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros képviselőinek kinevezésére a város 
közigazgatási területén működő oktatá-
si intézmények vezetőtanácsi testülete-
ibe a 2020–2024-es mandátum idejére 

136-os számú határozat
a 2020/335-ös számú határozat mó-
dosításáról: a Csíkszereda Megyei Jogú 
Város Önkormányzata részéről meg-
hatalmazott személyek nevesítésére a 
Harvíz Rt. vezetőtanácsába 

137-es számú határozat
a szakbizottságok tevékenységi terü-
leteinek, nevének és tagjai számának, 
valamint az egyes tanácsadói csoportok 
létszámáról szóló 2020/286-os számú 
határozat módosításáról n
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Anyakönyv

– 2021. április –

Születések:

Biró Lehel
Koncsag Albert
Salamon Ákos
Vándor Tamás
Lázár Boglárka
Tamás Patrik
Iacob Agnes-Maria
Prezsmer Panna
Kurko Zoé
Bács Bence
Gábor Erika-Hanna
Málnási Adél-Ilka
Sinka Attila-András
Papp Tamara
Mihály Luca
Bánfi Dávid
Nagy-Tatár Sólyom
Varga Johanna-Klaudia
Barcsa Sándor-Márkó
Csiszér Adrienn
Nodiș Anastasia
Galambfalvi Maya

Elhalálozások:

Juhasz Irina
Lungu Diana-Maria
Babos Miklos

Petres Maria
Veres András
Mészáros Ioachim
Kovács Zoltán
Karda Maria
Fülöp Ferencz
Maruța Pavel
Biró Ludovic
Bejan Zoltán
Cilip Victor
Pușcaș Mónika
Szakolczi Ștefan
Toth Matilda
Dincă Doina-Aurelia
Mike Lujza-Maria
Moldovan Enikő
Imre irina
Szabó Gizela
Kiss Ana
Balló Viorica
Keresztes Ștefan
Skalitzky Izabella
Antal Carol
Dincă Silviu
Hăineală Matild
Tankó Ana
Szabó Attila
Pályi Vasile-Alexandru
Viski-Miczi Rozalia
Nyegre Olga
Antal Emeric
Pop-Ciobotar Terezia
Balló István
Hildebrand Sándor
Zilai Iuliana

Gábor Andrei
Pál Attila-Gábor
Gábor István
János Iosif
Stefan Irina
Adorján Teréz
Pascan Letitia-Silvia

Házasságkötések:

Gáspár László – 
Zólya Adél-Gizella

Bucuri Robert-Teodor – 
Timár Ildikó

Kovács László – Cilip Emőke-Emese
Csató Botond – Tófalvi Juliánna
Ferencz Tiberius – Ruczuj Emőke 
Ungurean István-Tamás – ‘

Imre Elektra
Daradics Botond – Both Krisztina
Nagy Zsolt – Salló Réka
Fülei Botond – Szász Réka
Simó Levente – 

Ivacson Bernadett
Vultur Alexandru – 

Antal Rita-Angyalka
Bucuțea Sándor – 

Timár Bernadette
Molnár Gheorghe – 

Gergely Rozália
Csiszer Attila – 

Bucuțea Krisztina
Bartos Hunor – Márton Szidónia
Csiszér Endre – Ferencz Zsuzsa
Lajos Botond – Farkaș Ibolya n

Átvehetik 
az új személyi 
igazolványokat!

A Csíkszeredát és környékét is hát-
rányosan érintő országos válságból (a 
személyi igazolványok alapanyagát ké-
pező műanyag hiánya) kilábalni látszik 
Románia, így mostanra sikerült napi-
rendre kerülni az azonosító kártyák 
gyártása és kézbesítése terén. A Csík-
szereda Polgármesteri Hivatalában mű-
ködő Személynyilvántartó közszolgálat 
arra kéri ügyfeleit, hogy akik új személyi 
igazolványt igényeltek, munkanapokon 
8.00–13.00 és 14.00–16.00 óra között 
jelentkezzenek a városházán és vegyék 
át az okmányt a közszolgálat 1-es szá-
mú ügyfélablakánál. Az átvételhez nem 
szükséges előjegyzés. n



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

KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete
Tegyük rendbe 
az utcahálózatot!

Üzenet értékű nemcsak a szécsenyiek, ha-
nem a város teljes lakossága számára, hogy 
az üdülőövezetből állandóan lakottá alakult 
városrész új utcaneveket kapott: jelzi, hogy 
elkezdődött a telekviszonyok tulajdonjogi 
helyzetének tisztázása azokban az utcák-
ban, városrészekben, amelyek kevésbé ren-
dezetten épültek be. Összetett, időigényes, 
kölcsönös türelmet és megértést követelő 
folyamat előtt állunk, de nem téveszthetjük 
szem elől a távlati célokat: az önkormányzat 
csak akkor tud beruházni, fejleszteni, ha az 
utcák a város közvagyonát képezik. Kérjük 
ezért az érintetteket – hangsúlyozzuk: nem 
csak a szécsenyieket –, hogy a magánterü-
letüket képező kavicsozott utcákat adomá-
nyozzák a városnak, mert ez a feltétele a 
közművesítésnek (víz, szennyvíz- és esőví-
zelvezetés), aszfaltozásának, közvilágítási-
hálózat-bővítésének! n
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Jóváhagyták Szécseny utcanévjegyzékét

Csíkszereda Önkormányzata az április 
30-i testületi ülésen egyebek mellett el-
fogadta Szécseny utcanévjegyzékét. 

Az önkormányzat áprilisi soros ülé-
sén többek között elfogadtak két sza-
bályzatot: egyik az ingatlanvásárlás, a 
másik a telekbérlés mikéntjét szabá-
lyozza. A két dokumentum nagyban 
hozzájárul az ingatlanvásárláshoz fűző-
dő városházi beruházási elképzelések 
megvalósításához. Az önkormányzat 
korábban sosem vásárolt kültelket, idén 
azonban erre készülnek. A telekvásárlá-
si szabályzat tartalmazza a kültelkek vá-
sárlásának eljárásrendjét is, ebben rejlik 
a stratégiai fontossága.

Jóváhagyták Szécseny utcanévjegyzé-
két is. Az üdülőövezetből életvitelszerű-
en lakott városrésszé átalakult Szécseny-
ben tizenhat utca nevét fogadták el. A 
Fürdő utca meghosszabbítása a Hellwig 
fürdő utcanevet viseli ezután.  Emellett 

Méhek, Alma, Süni, Borbély, Hidegárok, 
Napfényes, Kispatak, Denevér, Medve, 
Melegárok, Panoráma, Szécseny, Róz-
sák, Szél és Mókus utcanévvel bővült a 

csíkszeredai utcák jegyzéke. A későbbi-
ekben sor kerül a házszámozásra, majd 
ezt követően kezdődnek a személyi iga-
zolvány kibocsátások. n

– Nem adok én oda egyetlen négyzetcentit se! Majd jönnek a munkagépeikkel, 
s széttúrnak itt nekünk mindent!


