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Alkotmánymódosító referendum 2018
Október 6–7.

A Román Parlament Felsőházának pozitív 
döntése nyomán módosulhat a család alkot-
mányos meghatározása. 

Az októberi referendum eredményeiből ki-
derül, hogy mi változott az eddig elfogadott 

Körzet- 
szám Szavazókörzet székhelye Szavazókörzet felosztása

1. Csíki Játékszín 
Temesvári sugárút 6. sz.

Borvíz utca, Hősök utca, Gál Sándor (Virág) utca, Kossuth Lajos (Virág) utca 11–13. sz.,  
Szabadság tér 7–15. sz., Szabadság tér 2–12. sz., Mihai Eminescu utca 1–3. sz.,  
Mihai Eminescu utca 2–4. sz., Nicolae Bălcescu utca, Piac utca 

2. Nagy István Művészeti Középiskola  
Szabadság tér 18. sz. 

Nagy István festő sétány (Virág utca) 2–34. sz., Kossuth Lajos (Virág) utca 1–9. sz.,  
Kossuth Lajos (Virág) utca 2–18. sz., Octavian Goga sétány (Virág utca),  
Decemberi Forradalom (December 30) utca 1–9. sz., Temesvári sugárút (Lenin utca) 19–23. sz., 
Temesvári sugárút (Lenin utca) 20–22. sz.

3. Szakszervezetek Művelődési Háza 
Szabadság tér 16. sz.

Nagy István festő sétány (Virág utca) 36–60. sz., Szív utca 2–14. sz.,  
Kossuth Lajos (Virág) utca 20–38. sz., Nagy István festő sétány (Virág utca) 2–14. sz.,  
Temesvári sugárút (Lenin utca) 29–37. sz.

4. Nagy Imre Általános Iskola 
Decemberi forradalom utca 1. sz.

Márton Áron (George Coșbuc) utca, Decemberi forradalom (December 30) utca 11–19. sz., 
Decemberi forradalom (December 30) utca 2–16. sz., Stadion utca,  
Temesvári sugárút (Lenin utca) 45–65. sz., Temesvári sugárút (Lenin utca) 24–28. sz.

5. Nagy Imre Általános Iskola 
Decemberi forradalom utca 1. sz. Szív utca 3–5. sz., Csütörtök utca, Nagyrét utca 2–16. sz., Fűzfa utca 1–9. sz.

6. „Erőss Zsolt Aréna”, Városi Sportcsarnok 
Stadion utca 3. sz.

Szív utca 7–9. B sz., Nagyrét utca 21–31. sz., Nagyrét utca 18–24. sz., Decemberi forradalom 
(December 30) utca 26–44. sz., Tanorok utca, Temesvári sugárút (Lenin utca) 30–48. sz.

7. Petőfi Sándor Általános Iskola 
Petőfi Sándor utca 40. sz.

1956 tér, Körősi Csoma Sándor (Új) utca, Szentlélek (November 7.) utca, Szabadság utca, 
Majláth Gusztáv Károly tér (Grivița Roșie utca), Lejtő utca, Vár tér (Petőfi Sándor utca),  
Petőfi Sándor utca, Jegenyék utca, Fennsík utca, Zöldfa utca, Galambok utca, Fecske utca,  
Temesvári sugárút (Lenin utca) 3–9. sz., Temesvári sugárút (Lenin utca) 2 sz.,  
Dr. Dénes László (Tudor Vladimirescu) utca 1–21. sz., Dr. Dénes László  
(Tudor Vladimirescu) utca 2–30. sz., Tudor Vladimirescu utca 1–21. sz.,  
Tudor Vladimirescu utca 2–30. sz., Unió utca, Venczel József (Park) utca, Sólyom utca

8. Petőfi Sándor Általános Iskola Müller László (Rövid) utca

9. Liviu Rebreanu Általános Iskola  
Jégpálya utca 2. sz.

Brassói út (Cetățuii, Állomás utca) 1–9. sz., Brassói út (Cetățuii, Állomás utca) 2–28. sz., 
Nagy István festő sétány (Virág utca) 87–89. sz., Nagy István festő sétány (Virág utca) 96. sz., 
Brassói út (Állomás utca) 26 sz., Majláth Gusztáv Károly tér (Grivița Roșie utca),  
Kossuth Lajos (Virág) utca 17–43. sz., Kossuth Lajos (Virág) utca 46–62. sz.,  
Mihai Eminescu utca 9–33 sz., Mihai Eminescu utca 6–34. sz., Mihail Sadoveanu  
(Grivița Roșie) utca, Jégpálya utca, Vörösmarty Mihály (Liviu Rebreanu) utca

10. Napraforgó Napközi Otthon 
Hargita utca 34. sz.

Mérleg utca, Hargita utca 1–11. sz., Hargita utca 2–18. sz., Kossuth Lajos (Virág) utca 42. sz., 
Fűzfa utca 11. sz., Villanytelep utca

11. Közüzemek Rt. 
Akác utca 1. sz.

Aratástető utca, Fürdő utca, Vörösmarty Mihály (Fürdő) utca, Csiba utca, Gyár utca, Búza utca, 
Hargita utca 15–317. sz., Hargita utca 20–188. sz., Kút utca, Levendula utca, Mézesek utca, 
Mogyorós utca, Baromtér utca, Olt utca, Halászok utca, Tavasz utca, Akác utca, Remény utca, 
Várkő utca, Vasfúvó utca, Vadász utca, Sas utca, Zenit utca, Hajnal utca                                    

12. József Attila Általános Iskola 
P. Miron Cristea utca 1. sz.

P. Miron Cristea (Május 1.) utca, Puskaporos utca, Gólya utca, Bolyai (Bólyai János) utca, 
Brassói út (Cetățuii, Állomás utca) 11–79. sz., Vártér (Petőfi Sándor utca),  
Brassói út (Cetățuii utca), Testvériség sugárút 1–7. sz., Testvériség sugárút 2–6. sz.,  
Gábor Áron (Augusztus 23.) utca, Hóvirág utca, Szász Endre (Gheorghe Doja) utca,  
Ifjúság utca, Zöld Péter (Március 6.) utca

meghatározásban: a család egy férfi és egy 
nő szabad akaratnyilvánításából létreho-
zott házasságon alapul. Az alkotmánymó-
dosításról, október 6–7-én népszavazást 
tartanak. 

A szavazásra jogosult állampolgároknak 
két nap és 23 szavazókörzet áll a megye-
székhelyen a rendelkezésére, az alábbi ösz-
szeállításból is tájékozódhatnak a lakhelyük 
szerint körzeti besorolásokról.
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Az oktatási rendszer legújabb 
rendszerhibájáról
Beszélgetés Füleki Zoltán alpolgármesterrel

Létezik rendelkezés, legalább kettő is, hogy 
a tanügyi segédszemélyzetet le kell építeni, 
a létező tanerő száma mára elérte a mini-
mális szintet, szintén leépítések eredmé-
nyeként, a tanügyi intézmények középve-
zető menedzsereinek – aligazgatóknak – a 
menesztésére még mindenki emlékszik... 
mintha a meg nem állítható lemorzsolás 
pártján lenne a minisztérium, minisztéri-
um, mely maga is gyakran „fejet vált”. Ho-
gyan látja ennek a folyamatnak a kifutását? 

A minisztérium már nagyon rég nem fejet 
vált, mert ha legalább egy fejjel rendelkezne, 
akkor gondolkoznának, akkor gondolkozna. 
Elsősorban azt hiányolom, hogy nincs egy 
nemzeti oktatási stratégia. Innen kellene 
kiindulni, hogy aztán minden miniszter aki 
jön, vagy megy... felsorakozzon egy nemzeti 
stratégia mentén, annak megfelelően csele-
kedjen, bármiféle változások is történnek. 
Káosz van. Ideje lenne rendet tenni a rendet-

lenségben. Az is csatolt kérdéskör, hogy az 
önkormányzatokhoz tartoznak a tanintéz-
ményi épületek, a tanügyi személyzet viszont 
a minisztérium alkalmazásában van, az ön-
kormányzat nem tud beleszólni az oktatási 
folyamatba és amikor a legtöbb leépítés meg-
történik, akkor azok legtöbbször a kiszolgáló 
személyzetet érintik. Az épületek rendbeté-
tele, a tanulási megfelelő körülmények biz-
tosítása tulajdonképpen az önkormányzatok 
feladata, de azt a személyzetet, amelytől függ 
a technikai kisegítés, a minimális javítás-
fenntartás, azt folyamatosan leépítik. A fej-
kvóta-rendszer épület fenntartási költsége-
ket is implikál. A bevonható összegek sosem 
elegendőek, az önkormányzatok továbbra is 
nagy erőfeszítésekre kényszerülnek, hiszen 
az épületek „önfenntartásra” az iskolák, óvo-
dák önállóan nem képesek. Tisztázzunk még 
valamit: a magyar oktatás plusz személyzetet 
igényel. Ott, ahol biztosítani kell a magyar 

nyelvű oktatást, ott biztosítani kell a sze-
mélyzetet is. Fejetlenség, ismétlem: az van, 
nemzeti oktatási stratégia viszont nincs. 

Jelenlegi túlkapás: magyar iskolákban a ro-
mán nyelvet oktassák román anyanyelvű 
román-tanárok. Akik eddig zömmel taní-
tottak: magyar tanítók, akik rendelkeznek 
szakoktatási képzéssel, és tanárok, ugyan-
ilyen képesítéssel: nem taníthatnak. Jó len-
ne, ha arról szólna az elgondolás, hogy egy 
nyelv tanításában a legjobb, ha a gyermeket 
az illető anyanyelvű tanár oktatja. Hatékony, 
gyorsabb, ha a tanuló már startból csak az il-
lető nyelvet beszéli. De ez az elképzelés nem 
erről szól, mert ilyen helyzetben mi történik 
azokkal a magyar anyanyelvű oktatókkal, 
akik eddig tanítottak, taníthattak? 

Amit most elképzeltek, az egyszerűen ki-
vitelezhetetlen, az egy agyrém és ismét nem 
arról van szó, hogy készüljön egy segítő szán-
dékú, jól átgondolt minisztériumi foganato-
sítás, amely azt próbálja meg elérni, hogy a 
magyar gyerekek jobban tanulják és jobban 
használják a román nyelvet, hanem pont az el-
lenkezőjére vezet vissza. Két fontos észrevétel: 
egy nagyobb gyerekekre (mondjuk középis-
kolásokra, tán egyetemistákra) szakosodott  

Körzet- 
szám Szavazókörzet székhelye Szavazókörzet felosztása

13. József Attila Általános Iskola sportcsarnoka 
Testvériség sugárút 20. sz.

P. Miron Cristea (Május 1.) utca, Puskaporos utca, Gólya utca, Bolyai (Bólyai János) utca,  
Brassói út (Cetățuii, Állomás utca) 11–79. sz., Vártér (Petőfi Sándor utca), Brassói út (Cetățuii 
utca), Testvériség sugárút 1–7. sz., Testvériség sugárút 2–6. sz., Gábor Áron (Augusztus 23.) 
utca, Hóvirág utca, Szász Endre (Gheorghe Doja) utca, Ifjúság utca, Zöld Péter (Március 6.) utca

14. József Attila Általános Iskola 
Testvériség sugárút 20 sz.

Lendület sétány 3–9. sz., Lendület sétány 15–29. sz., Lendület sétány 2–40. sz.  
(csak a páros számok), Fenyő utca 1–3. sz., Suta sétány

15. József Attila Általános Iskola sportcsarnoka Fenyő utca 5–11. sz., Fenyő utca 10–54. sz., Fortuna Park sétány, Testvériség sugárút 
22–34. sz., Nárcisz sétány 2–6. sz.

16. József Attila Általános Iskola sportcsarnoka 
Testvériség sugárút 20 sz. 

Pacsirta sétány, Dr. Dénes László (Tudor Vladimirescu) utca, Testvériség sugárút 12–18. sz., 
Bérc utca, Tárnics utca, Akarat utca

17. Aranyalma Napközi Otthon 
Gyermek sétány 6 sz. Gyermek sétány, Testvériség sugárút 9–21. sz.

18. Székely Károly Szakközépiskola 
Hunyadi János utca 29/B sz.

Gaál Mózes (Sarkadi Elek) utca, Hunyadi János (Kalász) utca, Kalász utca,  
Kós Károly utca, Nefelejcs sétány, Pipacs sétány, Sarkadi Elek utca, Szék utca 1–51. sz., 
Szék utca 2–64. sz., Székely Mózes utca, Szent Ágoston tér

19. Székely Károly Szakközépiskola 
Hunyadi János utca 29/B sz.

Apor Péter utca, Barancs utca, Tető utca, Barátság utca, Szentkirály utca, Szék II. utca, 
Tarló utca

20. Xantus János Általános Iskola 
Zsögöd utca 50 sz.

Zsögödfürdő utca, Brassói út (Cetățuii, Állomás utca) 81–135. sz., Kőbánya utca, Kicsimező 
utca, Harom utca, Zsögöd utca, Kútpatak utca, Zsögödi Nagy Imre (Pictor Nagy Imre) utca, 
Csihányos utca, Zsögödfürdő

21. Csíksomlyó Egyesület székhelye 
Szék útja 123. sz.

Agyagfalva utca, Álmos vezér utca, Bánya utca, Barátok kertje, Nagymező utca 49–151. sz., 
Nagymező utca 36–180. sz., Csobotfalva utca, Előd vezér utca, Ferencesek utca, Fésülő utca, 
Fodorkert, Huba vezér utca, Kájoni János utca, Kas utca, Kissomlyó utca, Kond vezér utca, 
Köves utca, Malom utca, Lovarda utca, Nyírfa utca, Ond vezér utca, Pünkösd utca,  
Somlyó utca, Szék utca 53–177. sz., Szék utca 66–214. sz., Széked utca, Tas vezér utca,  
Töhötöm vezér utca, Új mező utca

22. Taplocai Kultúrotthon 
Taploca utca 93. sz.

Nagymező utca 1–47. sz., Nagymező utca 2–34. sz., Domb utca, Forrás utca, Kertészek utca, 
Gyűjtő utca, Hold utca, Hollók utcája, Jókai Mór utca, Kicsi utca, Tó utca, Lázár utca, Nap 
utca, Patak utca, Haladás utca, Rét utca, Szérű utca, Hársfa utca, Taploca utca, Zsák utca, 
Ugar utca

23.
Hargitafürdő 

Xantus János Általános Iskola 
Hargitafürdő 39. sz.

Hargitafürdő 
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 román nyelvtanár nem biztos, hogy pedagó-
giai szempontból kellőképpen tud viszonyulni 
egy előkészítős, vagy 1-3. osztályos gyerekhez, 
amíg a tanítók pont ezeknek a kis korosztá-
lyoknak a pedagógiájára kiképzettek. A má-
sik, tulajdonképpen egy régebbi észrevétel, de 
ide csatolható, úgy látszik örök érvényű: nem 
csak arról van szó, hogy az elemis diákot nem 
lehet az akadémiai stílussal megfogni, de az is 
fontos, hogy nem azonnal anyanyelvi szinten 
kell tanítani, hanem idegennyelvként kell ke-
zelni az illető nyelvet!

Ha ad abszurdum mégis marad a rendel-
kezés: mi történik ilyen esetben az óraszá-
mokkal, a katedrák számával, az 1-4., 5-8., 
9-12-es oktatási curriculummal, honnan 
kerülne posztra pont a kellő számú, román 
anyanyelvű és román nyelv oktatásra szako-
sodott tanár, mi történne azokkal, akik így 
„fölöslegessé” váltak, illetve mi történne a 
rengeteg félkatedrával maradó tanárral?

Ez már meghaladja azt szintet, amelyre 
kapásból válaszolni lehetne, itt már az okta-
tási szakember kell válaszoljon, illetve éppen 
a helyzetet előidéző minisztérium kellene 
választ adjon erre a kérdésfelvetésre. Ha egy 

ilyen rendelkezés fennmaradna, az maga a ka-
tasztrófa, nem csak a tanári állások, a magyar 
oktatás egésze, vagy a rendszernek magának 
a destabilizálása miatt, de a legnagyobb baj 
ott következik be, hogy évek fognak eltelni 
jótékony hatások nélkül... pont a nyelvtanulás 
miatt oly szükséges fogékony évek fognak el-
veszni. 

Apropó „helyrebillenési” lehetőség: min-
den tiszteletem azok iránt, akik az 1-4. 
osztályokban továbbra is ellátják oktatói 
feladataikat. És teszik ezt csak abba bízva, 
hogy normalizálódik a helyzet, véget ér a 
krízis, és hogy az éppen Csíkszeredából, az 
egyik tanévnyitóról távozó miniszter úgy 
vágta ki hamarjában magát a kérdőrevonás 
helyzetéből, hogy azt mondta: a tanítók ma-
radhatnak. 

Ha mégis normalizálódik a helyzet – és 
így legyen! – milyen tanulságokat lehet, 
de inkább kell levonni innen? Egy tapasz-
talattal leszünk gazdagabbak, de hasonló 
kisiklások ellen védettebbek is? 

Nem leszünk védettebbek, csak ha az Eu-
rópai Unió komolyabban foglalkozik az eu-
rópai kisebbségek helyzetével, apropó erre a 

célra indult az RMDSZ kezdeményezésére 
a Minority SafePack is. Jelen pillanatban is a 
törvényekben vannak rendelkezések, misze-
rint ebben az esetben ki kellett volna kérni a 
magyar kisebbség véleményét... nem történt 
meg, maga a szakma is egy héttel évkezdés-
sel előtt szerzett tudomást a döntésről. Ho-
gyan lehet ezt vagy a hasonlókat kivédeni...? 

Valentin Popa tanügyminiszter szeptember 
27-én lemondott. A magyar kisebbség (de 
nem kizárólag) körében méltán népszerűt-
len kormányrendelet kezdeményezőjének 
lemondása esélyt adott arra, hogy a rendelet 
hatásait korrigálják. Azt azonban, hogy egy 
ilyen indítványt egyáltalán meg lehetett-, kö-
telezővé lehetett tenni, semmiképpen sem 
szabad elfeledni, ahogyan a szakma és a köz-
vélemény reakcióját sem. 

Az RMDSZ kérésére – amely kérelmez-
te a miniszter menesztését – a kormány 
törölte az augusztusi rendelet cikkelyét, 
amely hátrányosan érintette a magyar ele-
mi osztályos diákokat. Ennek értelmében 
újra magyar tanítók oktatják a román nyel-
vet – közölte szeptember 27-én az RMDSZ 
sajtóosztálya. (maszol.ro) Szerk. megj. n

JÚLIUS 7.

Ezer Székely Leány Napja:  
ünnep, seregszemle, jelenlét
A csíksomlyói nyeregben déli egy órakor 
kezdődött el az Ezer Székely Leány Napja. 
A szentmiséről a települések táblái alatt a 
Hármashalom-oltárhoz felvonuló csoportok 
már számos nézőt, érdeklődőt és népvise-
letbe öltözött résztvevőt találtak. A fenyő-
ágakból font, virágokkal díszített kapu alatt 
nemcsak átvonultak, hanem előszeretettel 
fotózkodtak is a székely ruhások. A rendez-
vényen késő délután elkészítették a csoport-
képet is a viseletbe öltözött résztvevőkről. 
A szervezők összesítése szerint az idei Ezer 
Székely Leány Napján 1958 székely ruhás 
leány és 1001 népviseletbe öltözött fiú re-
gisztrált. A díszesen faragott eskető széke-
ket és a jövő évi tiszteletbeli házigazda címet 
Csíkszentgyörgy község vette át.

JÚLIUS 12.

Időutazás zenével és tánccal 
Csíkszeredában
A járókelők is belecsöppenhettek Csíksze-
redában a régizene világába, a városköz-
pontban zenével és tánccal fogadták az arra 
járókat a Régizene Nyári Egyetem hallga-

Mi történt 2018 július–augusztusában  
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

tói, oktatói. A Csíkszeredai Régizene Fesz-
tivál még három tartalmas nappal várta az 
érdeklődőket.

JÚLIUS 26.

A helyi értékekről szólnak az idei 
Csíkszeredai Városnapok
Az ötnapos eseménysorozat idejére a meg-
szokott programok mellett újdonságokkal 
is készült a csíkszeredai önkormányzat. 
Bemutatták az idei Csíkszeredai Város-
napok programjait, amelyeket Ráduly Ró-
bert Kálmán, Csíkszereda polgármestere 
úgy jellemezett, hogy elsősorban „a város-
lakókról, a városról szólnak”. Mint mesél-
te, sokáig sörfesztivál jellege volt a város-
napoknak, azonban 2005-től kezdődően 
úgy sikerült átalakítani a rendezvénysoro-
zatot, hogy helyet adtak a városban létező 
értékeknek, és lehetőséget a megmutat-
kozásra a helyi intézményeknek, előadók-
nak, civil szervezeteknek.

JÚLIUS 27.

Környezetbarát városi autóbuszok 
vásárlása 
Környezetbarát városi autóbuszok vásár-
lása érdekében készült célszerűségi tanu-

lmányt fogadott el a csíkszeredai önkor-
mányzati képviselő-testület, amelyet a 
helyi tömegközlekedést elemző tanulmány 
előzött meg. A cél az, hogy legyen elegen-
dő jármű az átalakított útvonalakra – négy 
városi és egy hargitafürdői busz tíz-húsz 
percenként járhasson. Nemcsak környezet-
barát autóbuszokat szeretnének vásárolni, 
hanem több más kapcsolódó elképzelést 
is meg szeretnének valósítani: rendezni a 
Kossuth Lajos, valamint a Hargita utcákat, 
illetve korszerűsítenék a távolságibusz-állo-
mást is. Ezekhez az elképzelésekhez folya-
matban vannak a megvalósíthatósági ta-
nulmányok, tervek elkészítése. A pályázati 
csomagot legkésőbb december 31-ig kell  
letenni.

AUGUSzTUS 1.

Különleges kiállítás
Különleges kiállítás nyílt a csíkszeredai 
városháza gyűléstermében, ahol a hivatal 
dolgozóinak alkotásait lehet megtekinteni. 
„Tanuljunk meg adni!” – ezekkel a szavak-
kal indított a kiállítás megnyitóján Szőke 
Domokos alpolgármester, aki lelkesen be-
szélt az újdonságnak számító kezdeménye-
zésről. Ehhez persze szükség volt ahhoz is, 
hogy néhány munkatársról már tudták, hogy 
különböző kreatív szabadidős tevékenységet 
végez – hangzott el a megnyitón Xántus 
Szidóniától, a rendezvény ötletgazdájától, 
szervezőjétől. A festmények és a fotók mel-
lett gyöngyből készült ékszerek, régi hang-
szerek, növények, varrott kiegészítők, festett 
bútor, és különböző régiségek, mint például  
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 Turbó rágógumispapír-gyűjteményt is ki-
állítottak. 

A hivatal munkatársai közül Nagy László, 
Dombi Katalin, Bajkó Andrea, Farkas End-
re, Dániel Zsuzsanna, Gál Mária, Xántus 
István, Burista Csilla, Neagu Emőke, Mi-
hály Gyöngyvér, Lázár Péter, Szabó-Fe-
renczy Krisztina, Marty Mátyás és Xántus 
Szidónia járult hozzá a tárlat létrejöttéhez.

AUGUSzTUS 6.

Tömeges alkalmazás következik  
a csíkszeredai kórháznál
Orvosi és asszisztensi állásokat hirdet meg 
a jövőben a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház. Fő céljuk, hogy bővítsék a járóbe-
teg-rendelési időt az ambulancián, ezáltal 
pedig több beteget tudjanak ellátni. Ugyan-
akkor a személyzetbővítés a magas kompe-
tenciájú kórházaknak járó kettes besorolás 
egyik feltétele. A következő hónapokban 
mintegy negyven orvosi és asszisztensi ál-
lást hirdetnek meg. Fő céljuk, hogy ezáltal 
kibővítsék a járóbeteg-rendelési időt a kór-
házi ambulancián. Több orvos, több beteget 
tud ellátni, így még inkább hozzáférhetők 
lesznek e szolgáltatások a lakosságnak. A 
további állások azokra a kórházi egységekre 
vonatkoznak, amelyeken az elmúlt időben 
megnőtt az aktivitás, így jelenleg is keveseb-
ben dolgoznak a szükségesnél. 

AUGUSzTUS 10.

Modernizálás és átalakítás előtt 
a csíkszeredai rendelőintézet 
épülete
Modern diagnosztikai központtá alakítják át 
a csíkszeredai járóbeteg-rendelőintézet (poli-
klinika) épületét néhány éven belül, ahol a kór-
házi ambulancia kapna majd helyet. A korsze-
rűsítés fő célja, hogy minőségibb egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtsanak a pácienseknek. 
Várhatóan szeptember folyamán nyújtják be a 
pályázatot, amelynek pozitív elbírálását köve-
tően kezdődhet el tényleges tervezés, majd az 
ezzel járó munkálat. A jelenleg a kórház alsó 
szintjén működő járóbeteg-rendelőket egytől 
egyig átköltöztetik a felújított épületbe, a kór-
ház alsó szintjén a napi bennfekvéses részleget 
alakítják ki. Emellett a saját laboratóriumnak 
is az új épületben szánunk helyet. Jelenleg 
nincs laboratóriuma a kórháznak, egy külső 
cég végzi el nekünk e szolgáltatásokat”.

AUGUSzTUS 17.

Újabb per
Újabb pert indított a Méltóságért Európá-
ban Polgári Egyesület (ADEC) Csíkszereda 
polgármestere ellen, azt kérve a bíróságtól, 
hogy bírságolják meg Ráduly Róbert Kál-
mánt, mert nem hajtotta végre a forgalmi 
táblákon levő feliratok nyelvi sorrendjére 
vonatkozó jogerős bírósági ítéletet. Még 

2016-ban kezdeményezett egy közigazga-
tási bírósági eljárást az említett egyesület 
Csíkszereda polgármestere és helyi önkor-
mányzati képviselő-testülete ellen, azt kérve 
a Hargita Megyei Törvényszéktől, hogy kö-
telezze őket az összes olyan forgalmi tábla 
cseréjére a megyeszékhelyen, amelyeken a 
magyar feliratok megelőzik a román nyelvű-
eket, helyettük pedig a törvénynek megfele-
lően olyanokat helyezzenek ki, amelyeken a 
román megnevezések szerepelnek elöl. Első 
fokon a bíróság az ADEC-nek adott igazat, 
amit fellebbezés követett a Marosvásárhelyi 
Ítélőtáblához, amely tavaly szeptemberben 
megerősítette az elsőfokú ítéletet, így az jog-
erőre emelkedett. Az egyesület most azért 
indított újabb bírósági eljárást, mert szerin-
tük Csíkszereda polgármestere nem hajtot-
ta végre maradéktalanul a jogerős ítéletet, és 
a keresetlevél benyújtásáig nem cseréltette le 
az összes, kifogásolt nyelvi sorrendű forgal-
mi- és jelzőtáblát. Ráduly Róbert Kálmánt 
köteleznék az országos bruttó minimálbér 
20 százalékának megfelelő összeg kifizeté-
sére minden nap késlekedésért, ugyanakkor 
késedelmi kamatok megállapítását is kérik 
a törvényszéktől a jogerős ítélet végrehaj-
tásának elmulasztása miatt. Mivel az ítélet 
jogerőssé válása óta 9 hónap telt el a kereset-
levél iktatásáig, az egyesület által kért pénz-
bírság megközelítheti a 100 000 lejt.

AUGUSzTUS 20.

Újjáépítenék a vasúti felüljáró 
hidat Csíkszeredában
Várhatóan több millió euróba kerülő átépí-
tést végeznek el néhány éven belül a csíksze-
redai vasúti felüljáró hídon, amely nemcsak 
megviselt, hanem az egykori építésvezető 
szerint veszélyes állapotban is van. A pénzt 
európai uniós pályázati támogatásból biz-
tosítják. Csíkszereda a Regionális Opera-
tív Program keretében a megyeszékhelyek 
számára európai uniós alapból biztosított 
célirányos támogatásért pályázik idén, így a 
negyvenöt éve elkészült vasúti felüljáró híd 
felújítására is igényelnek támogatást – utób-
bi munkálathoz jelentős összegre, több mil-
lió euróra lesz szükség.

AUGUSzTUS 22.

Már dolgoznak Csíkszereda 
legrégebbi lakóövezetének 
felújításán
Hozzáfogtak a csíkszeredai Mihail Sado vea-
nu utcai tömbházak „udvarának” felújításá hoz 
a kivitelező ING Service Kft. munkatársai. 
A tervek szerint az udvarrendezési munká-
latokat még idén befejezik. Az első sza kasz-
ban az esővíz- és szennyvízcsatorna felújí-
tását végzik el a Mihail Sadoveanu utca és a 
Brassói út találkozásánál lévő „udvarban”, a 
31–33-as számú tömbházak által határolt  
területen. n

Anyakönyv 
– 2018. július – 

Születések
Bencző Ákos 
Veress Áron
Márkos Erik
Kiss Vince
Kolumbán Balázs
Băeșu Darius
Orbán Ákos 
Orbán Szabolcs
Márton Lukács
Elekes-Köllő Karola Márta
Gábos Balambér
Vigh Dóra
Benedek László
Pál Kata 
Balazs Dániel 
Jáno Andor
Karácsony Krisztián
Oltean Ilie
Bănică Eduard
Kocsis Kyra Anasztázia 
Arros Eszter
Rîpan Sara-Anelise
Vrencean Krisztián Noel 
Bokor Soma Dominik
Balázs Bazsó Barna
Munteanu Andrei-Cosmin

Elhalálozások
Györfy Clara
Kovács Iudit-Ana-Maria 
Patrașcu Gheorghe
Barabas Maria
Balázs Anton
Fazakas Ileana
Keresztes Márta Mária
András Fülöp
Szőke Ignație
Csibi Alexandru
Vargyas Gheorghe
Lajos Verona
András Beniamin
Erőss Béla
Darvaș Steluța
Szabó Sarolta
Salamon Elisaveta
Albu Adalbert
Vass Iosif
Tamás Gábor
Leac Antal 
Tompos Gavril
Vitos Elisaveta
Orbán Iosif
Petre Dumitru 
Salamon Elisabeta
Czimbalmos Ecaterina 

Házasságkötések 
Kelemen Előd László – Petres Orsolya 
Hreniuc Cristian-Valentin – Cristea Ilona
Bálinth Árpád – Babici Csilla
Duma Róbert – Imre Andrea
Dávid Zsolt – Szabó Tímea
Márton István – Burján Emőke 
Botta Ladislau – Ábrahám Ibolya Maria
Márton Ottó – Sepsi Virág Ágnes
Csúcs Péter – Pap Nóra
Sándor Attila – Szűcs Timea Izabela
Dombi Gábor – Kedves Noémi 
Veress Hunor Dávid – Molnár Éva 
Szabó István – Török Szilvia 
Fülöp Előd – Jakab Enikő
Orbán Kálmán Csongor – Albert Beáta
Váta Károly – Ambrus Mónika 
Koncsag Lóránt – Tatar Magdalena 
Colceri Ioan – Nuțu Ildiko
Iancio István – Crețanu Mihaela
Miklós Levente – Tamás Réka 
Balázs-Bécsi Attila – Sándor Laura 
Gáll Szabolcs – Salló Lőrincz Izabella
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– 2018. augusztus – 

Születések
Țifrea Antonia
Țifrea Andrada
Marthy Vera
Ötvös Krisztián 
Moldován Denissza Júlia 
Szabó Dorottya 
Bálint Zsolt 
Pleth Zelma Franciska
Solyom Ádám 
Ambrus Zsombor-Dániel
György Áron
Moldován Annamária Orsolya 
Dorin Alexandru-Mihai 
Gercuj Ádám 
Pasăre Cristian 
Kristály-Nagy Magor
Biro Martin 
Balog Máté 
Bîșcă Maria-Teodora
Kopacz-Kuna Hanga
Ádám Bianka
Páll-Tankó Dorka 
Iszlai Botond
Kassay Bálint
Bozán Nóra
Karácson István Botond
Iordache Sofia 
Ahălăni Maximilian-Andrei 

Elhalálozások
Kerekes Ildikó
Bicsak Juliana
Pentek Rozalia
Marton Bela
Incze Dominic
Bakó Ștefan 
Bakos Dezső
Antal András 
Gedő Géza 
Kinda Zita
Antal Augustin
Márton Piroska
Balázs Imre
Nagy Alexandru
Pascal Aurelia
Burján Etelca
Gergely Emília
Antal Maria 
Balázs Lenke  

Házasságkötések 
Láposi Soma Péter –  
        Szilveszter Dorottya Juliánna
Zbârcea Daniel – Hăineală Magdalena 
András Hunor – Németh Kinga 
András Zoltán Gyárfás – Lázár Andrea
Ráduly Sándor – Gábor Réka 
Bene Levente – Ladó Réka
Péter Ottó – Albert Ibolya
László Zoltán – Birta Brigitta-Magda
Bálint Lehel – Rigmányi Annamária
Kémenes Árpád – Köllő Izabella
Manolache Marian – Csiszer Tünde 
Czüvek András – Czáka Anita
Kopacz Zsolt – Jánó Anita 
Nagy Richárd – Veres Orsolya 
Saftencu Tamás Zoltán – Farkas Hajnalka 
Császár Attila Géza –  
                               Todoran Irén Mónika 
János László – Bors Beáta
Toplician Marcel – Tătar Maria-Izabela 
Nyisztor Norbert – Bálint Emőke
Szőcs Levente – Szőcs Erika
Șipoș Laurențiu – Nistor Mariana 
Szilágyi Levente – Ferencz Réka
Silló Szabolcs – Tamás Noémi
Veninger Norbert – Péter Szidónia
Farkas István – Kolozsi Katalin 
György István – György Emőke n

kálatok dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett, 2017/272-es utólag módosí-
tott és kiegészített határozat módosítására

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

213-as Határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgál-
tatás ügykezelésének a Goscom Rt.-re való 
átruházási szerződés jóváhagyásáról szóló, 
2013/159-es határozat módosítására

214-es határozat
egy Hunyadi János utcában levő, valamint 
egy Csiba utcában levő terület megosztásá-
nak jóváhagyására, telekkönyvezés céljából

215-ös határozat
a Goscom Rt. tulajdonában levő Akác utca 
1. szám alatt található épület megvásárlásá-
nak jóváhagyására 

216-os határozat
a Csíkszereda, 2017/358-as számú határo-
zattal elfogadott közvagyon listája bővítésé-
nek és módosításának elfogadására

217-es határozat
a Csíki Játékszín státusjegyzékének és szer-
vezeti felépítésének módosítására

218-as határozat
a 2018–2021-es évek költségvetését elfoga-
dó 2018/34-es számú határozat, a 2018-as 
év költségvetését elfogadó 2018/4-es számú 
határozat, illetve a 2018-as teljesen vagy 
részlegesen helyi költségvetésből támogatott 
beruházási lista módosítására

219-es határozat
a „Környezetbarát autóbuszok vásárlása 
Csíkszeredában” célszerűségi tanulmány jó-
váhagyására

220-as határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város kulturális 
alárendelt intézményvezetőinek végleges tevé-
kenységértékelése szabályzatának elfogadásá-
ra (Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, 
Csíki Székely Múzeum) 

221-es határozat
a 2018. augusztusi – szeptemberi kulturális 
programok elfogadásáról

222-es határozat
a 2013/187-es határozat módosítására a 
,,Kori&Úszás 2013” Városi sportoktató prog-
ram jóváhagyására 

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. július 5-én és 
július 24-én rendkívüli ülést, július 27-
én és augusztus 31-én pedig soros ülést 
tartott. 

205-ös határozat
Hargita Megye területi közigazgatási egysé-
ge és Csíkszereda Megyei Jogú Város Terüle-
ti közigazgatási egysége közötti partnerkap-
csolat jóváhagyására, „Üzleti inkubátorház 
létrehozása Csíkszereda Megyei Jogú Város-
ban” elnevezésű, finanszírozási projekt meg-
valósítása céljából jóváhagyott 2018/135-ös 
határozat módosítására

206-os határozat
az „Üzleti inkubátorház létrehozása Csík-
szereda Megyei Jogú Városban” elnevezésű, 
finanszírozási projekt megvalósításához szük-
séges költségek, tevékenységek jóváhagyását 
elfogadó 2018/136-os határozat módosítására

207-es határozat
a „Hargita utca 11. szám alatti tömbház hőszi-
getelése“ megnevezésű beruházás beavatkozá-
si munkálatok dokumentációjának a jóváha-
gyásáról szóló, utólag módosított 2010/218-as 
számú határozat 1. cikkelyének módosítására

208-as határozat
a „Brassó utca 6. szám alatti tömbház hőszige-
telése“ megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának a jóváhagyá-
sáról szóló, utólag módosított 2010/215-ös 
számú határozat 1. cikkelyének módosítására

209-es határozat
partnerség létrehozásának jóváhagyására, Har-
gita Megye Tanácsa és Csíkszereda Megyei 
Jogú Város között a „Regionális mobilitás ösz-
tönzésére, a regionális közúti infrastruktúra 
és a TEN-T hálózat összekapcsolására”, bele-
értve a multimodális csomópontok, illetve be-
fejezetlen projektek pályázatának megvalósí-
tására (P.O.R.2014– 2020) és az Egyezmény 
modelljének az elfogadására

210-es határozat
a 2012/128-as számú határozattal elfoga-
dott, utólag kiegészített, kisajátítási végzés 
kimondására azon ingatlanokra, amelyek a 
„Csíkszereda Megyei Jogú Város terelőútjá-
nak észak-déli szakasza” megnevezésű köz-
hasznú beruházás megvalósíthatóságához 
szükségesek – mellékletek kiegészítésére és 
módosítására

211-es határozat
a „Joannes Kájoni Szakközépiskola felujítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-

A városi önkormányzat 
határozataiból
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 223-as határozat
Óbecse, Tiszaújváros–Magyarország, Csík-
szereda testvérvárosai által szervezett prog-
ramokon résztvevő küldöttség létszámának 
jóváhagyására

224-es határozat
a 2018/86-os határozat 2. számú mellék-
letének a módosítására, mely a Sport Club 
Csíkszereda helyi költésgvetésből való 2018– 
2020 közötti minimis támogatás módszer-
tanának elfogadására, valamint a 2018-as évi 
programok támogatására vonatko -zik

225-ös határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondo-
zóinak 2018 I. félévi tevékenységéről szóló 
beszámoló jóváhagyására 

226-os határozat
a Kossuth Lajos 16. szám alatti ingatlantu-
lajdonosnak, a CEC BANK eladási szándé-
kának felajánlása Csíkszeredai Megyei Jogú 
Város részére, elővásárlási jogának gyakorlá-
sát meghatározó 2017/37-es határozat mó-
dosítására

227-es határozat
a Csíkszeredai Városnapok 2018 program-
jának és költségvetésének elfogadására, va-
lamint a testvérvárosi küldöttségek és más, a 
városnapok meghívottai: fellépők, művészek 
meghívásának elfogadására 

228-as határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról 

229-es határozat
a Hunyadi János utca 31. szám alatt levő 
terület megosztásának jóváhagyására, telek-
könyvezés céljából

230-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyo-
nában levő területek, 1 m² terület végleges és 
280 m² terület ideiglenes használatba adásá-
ra az Electrica Rt. részére

231-es határozat

egy 65,38 m²-es felület bérbeadására tante-
rem használatra a Xantus János Általános 
Iskolának, a gyulafehérvári Caritas tulaj-
donát képező Jakab Antal Tanulmányi 
Ház Kalot-épületében, Szék utca 147. szám 
alatt

232-es határozat
a Csíkszereda, 2017/358-as számú határozat-
tal elfogadott, időszerűsített közvagyon listá-
ja bővítésének és módosításának elfogadására

233-as Határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzéké-
nek módosítására szeptember 1-jei kezdettel

234-es határozat
a „Testvériség Sugárút 22/A szám alatti tömb-
ház hőszigetelése” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok dokumentaciójának 
jóváhagyásáról szóló 2017/330-as határozat 
módosítására

235-ös határozat
a „Pacsirta sétány 2. szám alatti tömbház hő-
szigetelése” megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatok dokumentációjának a 
jóváhagyásáról szóló, 2017/331-es határozat 
módosítására 

236-os Határozat
a „Lendület sétány 14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése” megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok dokumentációjának 
a jóváhagyásáról szóló 2017/332-es határo-
zat módosítására 

237-es határozat
a „Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának a jóváhagyásáról szóló, 2017/333-
as határozat módosítására 

238-as Határozat
a „Hunyadi János utca 33 A, B, C szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának a jóváhagyásáról szóló, 2018/334-
es határozat módosítására 

239-es határozat
a „Hunyadi János utca 35 A,B szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának a jóváhagyásáról szóló 2017/335-
ös határozat módosítására 

240-es határozat
a „Tető utca 13 A, B szám alatti tömbház hőszi-
getelése” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának a jóváhagyá-
sáról szóló 2018/336-os határozat módosítá-
sára 

241-es határozat
a Pacsirta sétány 2., Lendület sétány 14., 
Testvériség sugárút 22A, Kossuth Lajos utca 
20–26. számú tömbházak hőszigeteléséről 
szóló pályázat jóváhagyására 

242-es határozat
a Tető utca 13 A, B, Hunyadi János utca 33 
A, B, C, Hunyadi János utca 35 A, B számú 
tömbházak hőszigeteléséről szóló pályázat 
jóváhagyására 

243-as határozat
a „Parkolók, utak és sétányok a M. Sado-
veanu utca 33. sz. udvarának rendezése” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának a módósításá-
ra 

244-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város beltelkesített 
övezetében élő vadállomány egyes példá-
nyainak begyűjtéséről/eltávolításáról szóló 
szolgáltatási szerződés tudomásulvételére és 
jóváhagyására

245-ös határozat
Budakeszi és Makó – Magyarország, Csík-
szereda testvérvárosai által szervezett prog-
ramokon részt vevő küldöttség létszámának 
a jóváhagyására

246-os határozat
a 2018. augusztusi–szeptemberi kulturális 
programok elfogadásáról szóló határozat 
módosításáról, kiegészítéséről n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat októberi témáiból
Márkosfalvi Orbán Dezső – Grandpierre Attila: Székely Gesta – könyvbemutató
2018. október 12., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

„Mikor a Székely Mikó Kollégium kapuján 
kicsengettek, az igazgató, Csutak Vilmos 
magához hívatott, és azt mondta: „Fiam. 
neked jó történelmi érzéked van. Ne hagyd 
abba a történelemkutatást, hanem foglal-
kozz a te nemzeted, a székelyek őseinek a 

kutatásával, de ne járj a kitaposott úton!” 
Én negyven éves koromig mégis a kitapo-
sott úton jártam, s végig tanulmányoztam az 
összes kezembe került dokumentumokat, 
amik a székelyekre vonatkoztak, és végül 
ugyanabba a zsákutcába kerültem, mint a 

többiek. Pedig már betöltöttem a kilencven-
kettedik évemet is. Elindultam az új úton, 
és próbáltam megírni a székely történelmet 
székely szemmel nézve, és lett belőle az, 
amit most a kedves olvasó a kezében tart.” 
Márkosfalvi Orbán Dezső n
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Nagy Imre, Liviu Rebreanu Általános Isko-
lák és az Octavian Goga Főgimnázium bent-
lakása után a további középiskolák felújítása 
is zöld utat kapott. 

A Venczel József Szakközépiskola felújí-
tását célzó pályázat összértéke 5.371.578,84 
lej. Az  elszámolható 4.502.943,10 lejes költ-
ségből 3.827.501,64 lej az Európai Unió, míg 
585.382,60 lej a román kormány támogatása. 
Csíkszereda Önkormányzatának hozzájáru-
lása pedig 958.694,6 lej, ebből 90.058,86 lej az 
önrész, 868.635,74 a nem elszámolható összeg. 

A Kájoni János Szakközépiskola ese-
tében a finanszírozási szerződés összér-
téke 4.677.908,93 lej. Az elszámolható 
3.653.539,08 lejből 3.105.508,22 lej az Eu-
rópai Unió, míg 474.960,08 lej a román kor-
mány támogatása. Csíkszereda Önkormány-
zatának hozzájárulása pedig 1.097.440,63 lej, 

Újabb három oktatási intézmény felújítására 
nyert európai uniós támogatást Csíkszere-
da Önkormányzata a Regionális Operatív 
Program keretében. A Kájoni János és a 
Venczel József Szakközépiskolák épületeit, 
valamint a Székely Károly Szakközépiskola 
bentlakását érintő beruházások összértéke 
közel 14 millió lej, azaz több mint 3 mil-
lió euró. A Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere és Simion Crețu, a 
Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség 
vezérigazgatója által Gyulafehérváron alá-
írt finanszírozási szerződéseket szeptember 
4-én iktatták. 

Tízre növekedett ezáltal az Európai Unió 
és a román kormány támogatásával megújuló 
oktatási intézmények száma Csíkszeredá-
ban. Az Aranyalma, Cimbora és Tulipán 
Napközi Otthonok, illetve a József Attila, 

Több mint három millió euró  
értékű támogatásban részesülhet  
a megyeszékhely

ebből 73.070,78 lej az önrész, 1.024.369,85 a 
nem elszámolható összeg. 

A Székely Károly Szakközépiskola bentla-
kásának felújítása összesen 3.762.541,57 lejbe 
kerül, ebből 2.702.149,05 lej elszámolható. 
Az összeghez az Európai Unió hozzájárulá-
sa 2.296.826,69 lej, míg a román kormányé 
351.279,38 lej. E beruházás Csíkszereda Ön-
kormányzatának költségvetését 1.114.435,5 
lejjel terheli, melyből 54.042,98 lej az önrészt, 
1.060.392,52 lej a nem elszámolható költsége-
ket jelenti. 

Mindhárom esetben a beruházás során 
hőszigetelik az épület falait, tetőterét és alagso-
rát, felújítják a fűtés-, a melegvíz- és a villany-
hálózatot, korszerű szellőzőrendszert építenek 
be, illetve napelemes rendszert telepítenek. 
Az említett munkálatok által nagymértékben 
csökkeni fog az épület évi energiafogyasztása, 
illetve szén-dioxid-kibocsátása, de az előző pá-
lyázatokhoz hasonlóan ez esetekben is fontos 
célkitűzés a megújuló energiaforrások haszno-
sításának növelése. E beruházások megvaló-
sításának sikeressége, nagy mertékben függ a 
közbeszerzései eljárások során megfelelő kivi-
telezők jelentkezésétől. n

A tervezésre 40 nap áll a cég rendelkezésére, 
a kivitelezés a jövő évben kezdődik. Október 
elején a Kalász negyedben is elkezdődik a 
felújítás. A kivitelező cég munkacsoportjai el-
sőként az esővízhálózat kiépítéséhez, illetve a 
szennyvízhálózat részleges cseréjéhez látnak 
hozzá, több helyszínen, párhuzamosan halad-
va. A Hunyadi János 39. sz. tömbház és a ka-
tonai központ közötti részről indulva helyezik 
föld alá a vezetékeket, ugyanez a munka zajlik 

Bizonyos helyszíneken befejeződtek, máshol 
pedig új munkafrontok nyíltak a kora ősz fo-
lyamán városunkban. Szeptember harmadik 
hetében két jelentős beruházás végére is pont 
került: megtörtént az átvételezés a Zsögödi 
Nagy Imre utca, illetve a terelőút észak-keleti 
szakasza esetében. A taplocai elkerülőút  ma 
már korszerűen felszerelt körforgalmakkal 
csatlakozik egyrészt az E578-as európai út-
hoz, másrészt pedig a Rét utcához. 

A teher- és a tranzitforgalom városból való 
kivezetését célzó beruházás részeként épül 
meg az a közel 1,2 km hosszúságú útszakasz 
is, mely a híd szomszédságában, a Brassói út-
ból ágazik el, végigvezet a vasúti sínek mellett 
egészen a Rét útjáig. A terelőút észak-déli sza-
kasza itt csatlakozik majd – a már kiépített 
körforgalom által – a taplocai elkerülő úthoz. 
E beruházás esetében jelenleg a kivitelezési 
munkálatokra beérkezett ajánlatok pénzügyi 
kiértékelése zajlik. 

A Mihail Sadoveanu utca 31. és 33-as tömb-
házai által körülhatárolt udvarban már au-
gusztus közepén elkezdődtek a munkálatok. 
A kivitelezéssel megbízott ING Service Kft. 
a föld alatti infrastruktúra (esővíz-elvezető 
és szennyvízhálózat) kiépítésével kezdte a 
munkálatokat, ezzel a munkafázissal nem-
sokára végez az építő. 

Második alkalommal már sikeres volt a 
Pacsirta sétány egy részének felújítására kiírt 
közbeszerzési eljárás. A tervezést és a mun-
kálatok megvalósításának jogát a Kontur és 
az ING Service Kft. nyerte el, az erre vonat-
kozó szerződést szeptember 10-én írták alá. 

Beruházási körkép majd a Szent Ágoston-templom kertje mellett 
vezető lépcsősor mentén is, majd végig halad a 
negyedet átszelő Tető utcán (a Venczel József 
utcáig). A vezetékek tervezett nyomvonalán 
lévő bádoggarázsokat már idén le kell bontani. 
A Hunyadi János utca 39. számú és a Tető utca 
13. számú tömbházai között épült pléhépít-
mények tulajdonosai már meg is kapták a fel-
szólítást, így október 19-ig el kell távolítaniuk 
garázsaikat. Már a kezdeti fázisban előforduló 
útlezárások, forgalomkorlátozások, illetve a 
kivitelezés során adódó kellemetlenségekért 
kérjük a lakók megértését. n

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tar-
tanak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűlés-
termében, az alábbi beosztás szerint.    

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Bors Béla Oktatási szakbizottság 
Közigazgatási, jogi szakbizottság Október 4.

Füleki Zoltán Gazdasági szakbizottság 
Oktatási szakbizottság Október 11.

Fülöp Árpád-Zoltán Gazdasági szakbizottság 
Közigazgatási, jogi szakbizottság Október 18.

Kirmájer Enikő Oktatási szakbizottság 
Szociális sport szakbizottság Október 25.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormány-
zati képviselők minden csütörtökön 13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléster-
mében. 
Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be a 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.00–14.00 óra között.
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Baleset: – Euszták úr! Többé a buszon ne piszkálja a fülét!

A hónap üzenete: 
Alternatív közlekedés

Immár tizenhét éve szeptember közepén hirde-
tik meg az Európai Mobilitási Hetet, melynek 
célja, a környezetbarát és fenntartható városi 
közlekedés népszerűsítése. A kezdeményezéshez 
minden évben sok szervezet csatlakozik Euró-
pa-szerte, de akár egyénként is sokat tehetünk e 
nemes ügy érdekében. Hiszen munkába menni, 
bevásárolni, különböző ügyeket intézni nemcsak 
autóval lehet. Az alternatív közlekedési módok 
között akadnak környezetkímélőbb megoldások 
is. A tömegközlekedési eszközök használata el-
sősorban pénztárca-kímélő, hisz az üzemanyag-
költség mellett nem kell biztosítási, javítási költ-
ségekkel is vagy akár alkalomszerű büntetésekkel 
számolni, sőt mentesít a parkolási gondoktól is. 
Amennyiben tömegközlekedési eszközöket ve-
szünk igénybe, nem kell a vezetésre figyelnünk, 
így utazás közben kényelmesen telefonálhatunk, 
akár olvashatunk, beszélgethetünk.

Ha tehetjük tehát, autók helyett használjuk a 
tömegközlekedési járműveket a napi közlekedés 
során! n

tött formanyomtatványokat pedig a mellékelt 
igazoló okiratokkal együtt ugyanott lehet be-
adni 2018. október 15-ig.

A vonatkozó törvénykezésben eszközölt 
módosítások következtében a jelenleg csa-
ládi pótlékban vagy szociális támogatásban 
részesülőknek egy egyszerűsített típuskérést 
kell kitölteniük, melyet a Szociális irodából 
vehetnek át. Ez esetben a fűtéstámogatás 
odaítélésének elbírálása a már leadott igazoló 
okiratok alapján történik. 

További információk a 0266 315 120 / 
115-ös telefonszámon vagy a Városháza 28-
as számú irodájában igényelhetők. 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges 
dokumentumok letölthetők a www.szereda.
ro oldalon. n

Igényelhető a fűtéstámogatás  
a 2018–2019-as idényre
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Szo-
ciális irodája 2018. szeptember 15-től fogad-
ja a 2018. november 1. és 2019. március 31. 
közötti idényre a fűtéstámogatási kérelmeket. 
Azon családoknak és egyedülálló személyek-
nek, akik lakásfűtésre távhőt, földgázt, tű-
zifát, szenet vagy fűtőolajat, illetve villamos 
energiát használnak, az alábbiakban ismerte-
tett feltételeknek kell eleget tenniük a támo-
gatás igényléséhez:

A lakásfűtésre távhőt használó fogyasz-
tók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az 

egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem 
haladja meg a 786 lejt a családok, illetve az 
1082 lejt az egyedül élő személyek esetében. 
A lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, il-
letve tűzifát, szenet vagy fűtőolajat használó 
fogyasztók abban az esetben igényelhetnek 
támogatást, amennyiben az egy főre eső havi 
nettó átlagjövedelem nem haladja meg a 615 
lejt sem a családok, sem az egyedül élő sze-
mélyek esetében. A támogatáshoz szükséges 
formanyomtatványt a polgármesteri hivatal 
28-as számú irodájában lehet átvenni, a kitöl-

gazdálkodási Vállalat vezetője elmondta, elé-
gedettek az akció eredményével és ez a kam-
pány is megerősítette azt a meggyőződésüket, 
hogy megfelelő motivációval meggyőzhetőek 
a városlakók, hogy szelektíven gyűjtsék, majd 
„értékesítsék” a háztartásaikban termelődő, 
újrahasznosítható hulladékot. A hulladék-
gyűjtő akciót nemcsak Csíkszeredában, ha-
nem az Eco-Csík által kiszolgált csíki közsé-
gekben is megszervezték szeptember 25–27. 
között.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ez-
úton is köszönetét fejezi ki az akcióba bekap-
csolódó városlakóknak, illetve mindazoknak, 
akik hozzájárultak a kampány sikeréhez. n

Közel 60 tonna újrahasznosítható 
hulladék gyűlt össze
Sikeresnek bizonyult az Eco-Csík Térségi 
Hulladékgazdálkodási Vállalat és partne-
rei, az Amigo, a Harplast és az Eco Bálint 
Recycling Kft., valamint a csíki önkormány-
zatok által szeptember 21–22-én városunk-
ban szervezett hulladékgyűjtő akció. 

Csíkszereda lakói hat gyűjtőponton adhat-
ták le a háztartásaikban felhalmozódott mű-
anyag, alumínium-, üveg-, karton- és papír-
hulladékot. Az akcióban résztvevők minden 

leadott öt kilogramm hulladék után egy darab 
3 lej értékű, míg a jó állapotban lévő sörös és 
vizes rekeszekért két darab 3 lej értékű vásár-
lási utalványt kaptak, melyeket 2018. decem-
ber 31-ig válthatják be az Amigo-üzletekben. 
A két nap alatt közel hatvan tonna hulladékot 
adtak le Csíkszeredában, ennek a mennyiség-
nek fele üveg, 20%-a papír és karton, míg a 
fennmaradó 30% vegyes műanyag hulladék. 
Pál Tamás, az Eco-Csík Térségi Hulladék-


