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Sokat javult a nyár folyamán Csíkszereda úthálózata
A nyári útkarbantartási munkák hasznos és látványos előrelépést hoztak
idén: hasznos, mert a forgalombiztonság, a baleset-megelőzés szempontjából fontos beavatkozások történtek,
és látványos, mert több szempontból
– például az útfestés tekintetében – korábban nem alkalmazott módszereket
honosítottak meg Csíkszeredában.
Az utak nyári karbantartása alapvetően két csoportra osztható: az aszfalttal
borított utcák, valamint a kavicsozott
utcák kategóriájára.

Aszfaltozások város szerte
Az utóbbi hónapok Csíkszereda két
forgalmas utcáján hoztak jelentős változást: a Hunyadi János utca és a Decemberi forradalom utca képe teljesen
megújult. A javítások az előbbi helyszínen folyamatban vannak még, de ez már
legfeljebb csak néhány napig befolyásolja a közúti forgalmat.
A Hunyadi János utcának a Szentlélek utcai körforgalomtól a tűzoltóságig
terjedő szakaszán még a nyár elején új
aszfaltréteget terítettek, a tűzoltóság

felőli oldalon pedig a járdát is felújították. A Szentkirály utcával párhuzamos
egyirányú szakaszt szeptember második felében aszfaltozták újra, és megjavítják az egyik oldalon az alaposan
tönkrement járdát, ráadásul a másik
oldalon is járdát építenek. A Hunyadi
János utcának így már csak egyetlen
szakasza maradt, ami nincs rendbe
téve: az ideiglenes körforgalomtól a
Székely Mózes utcáig tartó rész.
Új utcakép fogadja a Decemberi forradalom utcában közlekedőket is, sőt
az Octavian Goga sétány átfogó felújításával az utcakép tovább javul. A
vadonatúj aszfalt látványát kiegészítik
az új szegélykövek és a mellettük kialakított esővíz-elvezető csatornák,
ráadásul sikerült az utcát a tanévkezdés idejére átadni a forgalomnak, megközelíthetővé téve ezáltal a Nagy Imre
Általános Iskolát. A megyei könyvtár
oldalán a járda is megújul javítási alapokból, a másik oldalon pedig a lakónegyed-felújítás beruházásából valósul
meg az új járda.
Régóta várt javítást eszközölt a polgármesteri hivatal a Mérleg utcában is:
a tömbházudvar rendezése folyamatban van.

A „dollárpiacként” emlegetett Szentlélek utcai élelmiszerpiac hamarosan
szintén új köntösben fogadja a vásárlókat: aszfaltozása lapzártánkkor történik, és nemsokára már a központi piacról ismert fa házikókból vásárolhatjuk a
zöldséget, gyümölcsöt.
A kátyúzáson túlmutató, jelentős beavatkozás történt a csibai városbejáratnál,
a Hajnal utcában, az állomással szembeni övezetben, Zsögödfürdőn, a Nagyrét
utcában (a Lidl előtt), a Temesvári és a
Testvériség sugárút alján, Csíksomlyón
a Fodor-ház mellett, a Pacsirta-sétányon
és a Nicolae Bălcescu utcában.
Emellett számos utcában kisebb
kátyúzásokkal tették biztonságosabbá a
forgalmat.

Fontos „apróságok”
Főként a rollerrel közlekedőknek tűnhetett fel, hogy megszűntették a járdába
süllyesztett esővíz-elvezető csatornákat,
az útfestés új módszerei ugyanakkor
mindenkinek feltűnhettek: nemzetközi
szabványoknak megfelelően a gyalogátjárókat piros alapszínnel, a kerékpáros
átkelőket zöld háttérszínnel tették láthatóbbakká, a mozgássérülteknek fenntartott parkolókat pedig már a bejáratuknál kék alapszínnel emelték ki.
Az aknatetők szintre emelése ugyancsak folyamatban van, és a domború
tükrök kihelyezése is folytatódik – szeptember végén nyolc újabb helyszínen.
A felsoroltak mellett a kavicsozásra is
hangsúlyt fektetett a városháza: olyan
helyszíneken is történtek beavatkozások, ahol korábban sosem. A kavicsozást sajnos több helyszínen megnehezítette a kedvezőtlen időjárás, és ahol
jelentős hiányosságok maradtak, oda
igyekszik ősszel visszatérni a kivitelező.
Az érintett városházi szakirodák
ugyanakkor megvalósíthatósági tanulmányok előkészítésén fáradoznak: ezek
alapozzák meg a következő évek útfelújításait. n
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Mi történt a városban 2021. júliusában és augusztusában?
JÚLIUS 2.

JÚLIUS 10.

Díjaztáka legjobb pálinkákat
Az Ezer Székely Leány Napja ünnepkörébe tartozó időszakban díjazták az
első ízben megszervezett ÁKOVITA
Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny
legjobbjait. Csíkszereda Önkormányzatának alpolgármesterekből és tanácsosokból álló zsűrijének a választása
alapján A város pálinkája címet csíkdelnei almapálinka nyerte el, amelynek
készítői János András Előd és Vass
Csongor.

Régizene fesztivál
Több mint egy héten át tartott idén is
a Csíkszeredai Régizene Fesztivál. Idén
hat országból, 178 művész előadásában
és közreműködésében, kilenc napon át
hat helyszínen, tizenöt koncertet hallhatott a közönség. Ezzel párhuzamosan
szervezték a Régizene Nyári Egyetem
mesterkurzusait, július 11–16. között
öt napon keresztül a Márton Áron
Főgimnázium osztálytermeiben és a
Millenniumi templomban zajlottak.

JÚLIUS 3.

JÚLIUS 22.

Ezer Székely Leány Napja,
visszafogottan
A járványhelyzet miatt idén sem lehetett teljes értékű az Ezer Székely Leány Napja. A szentmise után a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes fellépése következett, majd a közös tánc
és fotó után a résztvevők levonultak a
hegynyeregből, és a somlyói plébániatemplom udvarán – még visszafogottabban – folytatódott az ünnepség. A
találkozót idén is a Székely népviselet
napja vezette fel.

Városházi zöld nap
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának alkalmazottai idén a városközpont
utcabútorainak újrafestését tűzték ki
célként a hagyományosan tavasszal
megszervezett, de idén a járvány miatt
eltolódott városházi zöld nap alkalmából. Újrafestették a padokat, a kukákat,
a virágtartókat és egyéb fa bútorzatot,
valamint a központi park szabadtéri
színpadát is.

JÚLIUS 5.
„Leköltözött” a belgyógyászati
szakrendelés
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház belgyógyászati szakrendelését áthelyezték a rendelőintézet (poliklinika)
földszintjére.
JÚLIUS 7.
Új helyszínen a terményvásár
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának és a Csíkszeredai Bolhapiacnak
sikerült megállapodnia abban, hogy
július 7-től kezdve szerdánként 8.00–
16.00 óra között heti vásárokat tartanak a bolhapiacon (Hargita utca 113.
szám), amely nyitott a gabonaárusok
számára is.
Utóbbiak szempontjából a taplocaival ellentétben ez a helyszín
mindenféle szempontból megfelel a
követelményeknek: teherautók is megközelíthetik, illemhelyiség és büfé is
működik a piacon.

Újraéledt a Csíki Jazz
A korábbi három nap helyett négy, a
„ráhangoló” napot is számolva ötnaposra bővült a Csíki Jazz. A tizedik kiadás
után „megpihentetett” rangos rendezvény új erőre kapva várta a fellépőket és
a közönséget július 22–25. között.
JÚLIUS 23.
Jókívánságok
az olimpikonjainknak
A tokiói nyári olimpiai játékok kezdése
alkalmából Csíkszereda sportszerető
közönsége is összegyűlt az Olimpikum
emlékműnél, és jelképes olimpiai láng
meggyújtásával fejezte ki, hogy szurkol
az ötkarikás játékokon résztvevő magyar és román olimpikonoknak.
AUGUSZTUS 5. ÉS 7.
Csíkszeredában
a Székelyföldi Körverseny
Maros megyével és Marosvásárhellyel
is szorosan együttműködve rendezték meg új név alatt a 15. Székelyföldi
Körversenyt augusztus 4–7. között.

Csíkszeredában 5-én és 7-én zajlott a
verseny.
AUGUSZTUS 5–8.
Városnapok helyett vásárnapok
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a
járványhelyzett miatt vásár jelleggel, de
változatos programkínálattal szervezte
idén a városnapok helyetti Csíkszeredai
Vásárnapokat.
AUGUSZTUS 10.
Ünnepelt az ifjúság Csíksomlyón
Közel négyszáz fiatal gyűlt össze az
idei Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón. A
megnyitón Csíki Szabolcs delnei plébános, az egyházmegye ifjúsági főlelkésze
köszöntötte őket.
AUGUSZTUS 13–15.
A Dob-ban ritmusára
mozdult a város
Idén a városnapi rendezvényektől függetlenül szervezték meg – immár 14.
alkalommal – a Dob-ban Ritmusfesztivált. Az Agora Alapítvány rendezvényéről a fellépések mellett nem hiányoztak
a műhelyfoglalkozások, bemutatók és
hangszerkiállítás sem.
AUGUSZTUS 20.
Kettős ünnepség
Csíkszereda Önkormányzata első alkalommal szervezett ünnepi rendezvénysorozatot augusztus 20-án. Az
államalapítás mellett rendhagyó és
egyedi módon a kenyeret is ünnepeltük,
mélyebb, szellemi-értelmi kontextusba
helyezve az eseményt, Balázs Lajos néprajzkutató kezdeményezésére.
AUGUSZTUS 27.
Gyárat építene városunkban
a Caola Zrt.
Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Csíkszereda Polgármesteri
Hivatala, a magyarországi Caola Zrt.
és a Sapientia EMTE Csíkszereda. A
második legrégebbi magyar tulajdonú
vállalkozás termelőcsarnokot hozna
létre Csíkszeredában zöldmezős beruházásként. n
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Előkészületben a következő hőszigetelési program
A 2021–2027-es időszakra vonatkozó
európai uniós finanszírozási periódus,
illetve az uniós helyreállítási terv révén
elérhető, hogy a hőszigetelt tömbházak
aránya Csíkszeredában elérje az 50 százalékot. A lakástulajdonosi társulások
szeptember 24-ig jelezhették a részvételi
szándékukat, és lapzártánkig több mint
ötven tömbház hőszigetelésének igényét
tudatták a polgármesteri hivatallal.
„Fontos lépés következik a város életében” – fogalmazott Korodi Attila polgármester azon a sajtótájékoztatón, amelyen
a hőszigetelési program újbóli meghirdetését jelentették be. Mint mondta,
Csíkszereda eddig is tisztességgel kivette
a részét ezekből a programokból, az előttünk álló időszak pedig újabb lehetőségeket kínál. „Szakirodánk felkészültsége,
több éves ezirányú szakmai tapasztalata
mindenképp előnyünkre válik, és bízunk

benne, hogy minél több lakástulajdonosi
társulás csatlakozik a programhoz. Arra
is készülünk, hogy a lakosságnak, az önrészükre vonatkozó hosszútávú finanszírozási eszközt tudjunk a rendelkezésére
bocsátani.” – mutatott rá a polgármester.
„Csíkszeredában a 296 tömbház közül
102 van már hőszigetelve vagy rendelkezik aláírt finanszírozási szerződéssel a
korszerűsítésre vonatkozóan. Ez 34 százalékos arányt jelent” – számolt be Bors
Béla alpolgármester, hozzátéve, hogy
további 194 tömbház lehet célpontja az
újabb programnak, amelyek meghatározzák a következő évek dinamikáját.
A potenciális 194 tömbházat ügykezelő 104 lakástulajdonosi társulást átiratban kereste meg a polgármesteri hivatal
szakirodája. Amint arról Dósa Eszter
Zsuzsanna, a Projektmenedzsment igazgatóság vezetője beszámolt, az átirat
mellékleteként minden címzettnek to-

vábbították azokat a dokumentumokat,
amelyeket a lakástulajdonosi társulásoknak be kell nyújtaniuk jelentkezéskor.
A júliusi önkormányzati ülésen jóváhagyott 2021/213-as számú határozat
értelmében a lakószövetségek jelentkezési iratcsomójának tartalmaznia kell a
lakástulajdonosi társulás közgyűlésének
határozatát a programba való jelentkezés jóváhagyására, a lakástulajdonosok
listáját aláírással (min. 2/3-os beleegyezés), a tömbház műszaki adatlapját, az
aláírt megbízási szerződést és a nem
lakásként használt vagy nem magánszemély tulajdonában levő ingatlanok
esetében a tulajdonos nyilatkozatát,
amelyben vállalja a hőszigetelés teljes
(100 százalékos) költségét.
Lapzártánkig 43 teljes iratcsomót
nyújtottak be a városházi szakirodába,
további 11 esetben pedig kiegészítéseket kért a hivatal. n

A Rebreanu és a Venczel iskola diákjai is megújult
épületben kezdték a tanévet
Végéhez közeledik az elmúlt évek legátfogóbb tanintézet-felújítási sorozata.
Az európai uniós társfinanszírozásból
megújuló tizenegy tanintézményből már
csak négy vár befejezésre, augusztus végén átvételezték ugyanis sorban a hatodik és hetedik korszerűsített iskolaépületet. A Liviu Rebreanu Általános Iskola és
a Venczel József Szakközépiskola új köntösben várhatta a 2021/2022-es tanévet.
„Ilyennek kell lennie egy iskolának!”
– fogalmazott Miron Carmen Luminița, az általános iskola igazgatónője
az átvételen, majd köszönetét fejezte
ki a beruházónak és az építőnek, hogy
a tanintézményüket látogató óvodások,
általános iskolások mostantól korszerű
körülmények között tanulhatnak.
Mindkét tanintézményt a pincétől a
padlásig minden oldalán hőszigetelték,
kicserélték a villany- és fűtéshálózatát,
akárcsak a nyílászárókat. A Liviu Rebreanu iskolánál a tetőszerkezet javítása és
a héjazatcsere is a munkálatok részét képezte. Felújították a mellékhelyiségeket,
fotovoltaikus és ventillációs (légcserélő)

rendszert telepítettek. A Venczel József
Szakközépiskolában bojler biztosítja a
melegvizet, míg a Liviu Rebreanu Általános Iskolában napelemes rendszer.
Mindkét épület akadálymentesen megközelíthető és bejárható a mozgásukban
korlátozott személyek számára is.
A Liviu Rebreanu Általános Iskolának a csíkszeredai Tectum Company
Rt. által végzett felújítása 5,9 millió lejbe került. Ennek több mint 60%-át (3,6

millió lejt) a helyi költségvetésből biztosította a város, az Európai Unió közel 2
millió lejjel, míg a központi költségvetés
304 ezer lejjel támogatta a beruházást.
A Venczel József Szakközépiskola felújítási munkálatainak összértéke közel 6,4
millió lej, ebből 2,6 millió az Európai Unió,
míg 394 ezer lej a román kormány hozzájárulása. A helyi költségvetést 3,4 millió
lejjel terhelte a beruházás. A kivitelezést a
bukaresti Niliten Construcții végezte. n
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Anyakönyv
– 2021. július –
Születések:
Csany Barbara-Tamara
Müller Lídia
Paliștan Carla-Rebeca
Dudău Denis-Matei
Cilip Edina
Bálint Emma
Laszlo Natalia
Copony Édua-Hanna
Ungurean Hanna
Albu Nándor-István
Bencző Péter
Noghi Lucas
Bálint Nóra
György Ágnes
Burus János-Máté
Lado Anna
Bolog-Bîlbîe Milan
Popa Dominic
Imre Boglárka
Antochi Damian-Sabin
Kastal József-Dániel
Florea Ilinca-Ioana
Forró Lara-Viktória
Gábor Hanga
Márton Léna
Fikó Helga-Dóra
Gergely Károly

– 2021. augusztus –
Születések:
László Bencze
Crușitu Alexandru
Tankó Máté
Balázs Gellért
Molnos Tamás
Veres Kriszta
Fábián Viktória
Kánya-Márkos Lelle-Petra
Szabó Tihamér
Sali Krisztián
Fülöp Vajk
Vitos Zsanett-Beáta
Miklós Márton
Pui Ilka-Viktória
Ambrus Zoé
Páll Artúr
Székely Anna
Kedves Dániel
Gáll Fanni
Ambrus Annabella
Ambrus Benjámin
Gabor Cristian-Andrei
Szőcs Ezra-Patrik
Botár Sebestyén
Dáné Luca

Elhalálozások:
Engelhardt Francisc
Parajdi Raveca
Laurențiu Marcel
Bedő Emeric
Péter Jolana
Sándor Gizela
Péterfi Teréz
Barabás Verona
Todi Maria
Ferencz András
Antal Francisc
Kovács Elisabeta
Lőrincz Emőke
Kelemen Antal-Zsolt
Nyirő Tibor
Toma Ana-Maria
Orbán Károly
Enyed Rozalia
Ambrus Tibor
Kristó Varvara-Boróka
Bagoly Zoltán
Borsos Ana
Szopos Francisc
Gidró Irma
Lăcătuș Ionel
Borsodi Ladislau
Imre Jolanda
Kurko Antal
Moldovan Rodica

Házasságkötések:
András Levente – Tankó Ildikó-Ilona
László Attila – Beța Laura

Elhalálozások:
Hajdu Dezső
Veress Arpad
Nagy Elisabeta
Egyed Árpád
Kurkó Apolonia
Nagy Maria-Iren
Barabas Dionisie
Bencze Iliana
Lukács Rozalia
Sinkler Maria
Silló Anton
Balogh Catalena-Maria
Jakab Viorica
Burista Ladislau
Corbu Ecaterina
Muha Ioan
Császár Agneta
Káté Iosif-Vasile
Szabo Agneta
Portik Atila
Simon Maria
Péter Imre
Borbély Viorica
Farkas Arpad
Csiszer Sándor
Miklos Margareta
Nagy Adalbert

Szikszai Péter – Páll Renáta
Antal Loránd – Eșanu Alina
Dávid Alpár – Baczó Erika
Tankó Robert – Roșca Beáta-Ibolya
László Ede – György Adrienne
Berényi Attila-Zoltán –
Szentes Bernadett
Fülöp István – Tankó Tünde
Ambrus Zsombor-Tibor
– Balogh Orsolya
Sárosi Lóránd-József – Lukács Eszter
Gál Sándor-Szabolcs –
Nagy Eszter-Ágnes
Bányai Botond-Péter –
Rotaru Diana-Claudia
Bács Balázs – Tatár Eszter
Gáll Dezső – Gáll Beáta
Jakabfi Attila-Levente – Albert Judit
Keresztes Árpád – Barabás Klára-Anna
Nagy Hunor –Adorján Szidónia
Gergely Attila – Szőcs Annamária
Băcan Alexandru-Dan –
Vașloban Cătălina-Maria
Zsók Attila – Farkas Réka-Zsuzsanna
Ioniță Marius-Petru – Bucur Oana
Jakab-Császár Sándor –
Császár Melinda
Covinciuc Robert-Cristian –
Logigan Laura-Georgina
Bota Zsolt – Tankó Dalma
Mátyás Alpár – Balázs Sarolta
Cozma Francisc-Cristian –
Demeter Zsuzsánna
Szabo-Balog Szilárd – Nagy Ágota
Nagy Levente – Erőss Erika
Grünesz Margareta-Ghizela
Simon Petru
Hofbauer Varvara

Házasságkötések:
Ferencz Attila – Csiszer Katalin
Vaszi Szabolcs – Mihok Csilla
Kolozsi Ferenc – Csutak Klára
Fülöp Bela – Kuti Izabella
Timár István –
Csedő Csilla-Noémi
Berszán Róbert – Salamon Kinga
Balázs Levente – Simon Enikő
Benchea Kornél – Laslău Simona
Vitan-Gál Botond – Gál Zsófia
Ioance Szilárd – János Ildikó
Orbán László-Attila –
Molnár-Barabás Andrea-Zsófia
Luca Mihai-Liviu –
Corban Maria Petruța
Albert Attila – Bíró Beáta-Katalin
Boros Rezső – Varga Emese
Ghiorghiță Vasile –
Pasaliuc Geanina-Andreea
Márton Lóránd – Lup Camelia
Csiki Botond –
Buzás Mercédesz-Boróka
Bálint Zsolt – Boier Kinga
Gál Sándor – Nagy Réka n
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Bemutatták a Csíkszeredai Helyi Rendőrség igazgatóját
Korodi Attila polgármester a sikeres
versenyvizsgát követően, szeptember
16-án bemutatta Dombi Gyulát, a
Csíkszeredai Helyi Rendőrség jövendőbeli igazgatóját. A sajtóeseményen az
elöljáró rámutattott: a közigazgatásban
jártas, a sportban eredményes, köztiszteletben álló személy építheti fel az új
intézményt. A helyi rendőrség többek
között a közrend, a közbiztonság, a környezetvédelem terén fejti ki tevékenységét, amely a vezető szerint csak más
intézményekkel együttműködve válthat
hatékonnyá.
Csíkszereda Önkormányzata nehéz
folyamatot zárt le: lejárt a helyi rendőrség igazgatójának a versenyvizsgája, és
Korodi Attila a sajtó előtt mutathatta
be a vizsga összes feladatát teljesítő személyt: Dombi Gyulát.
„Örülök, hogy a közigazgatásban jártas, és a sport világában is nagyon komoly eredményeket felmutató kollégával
tudunk elindulni ezen a hosszú úton,
amely intézményépítéssel kezdődik,
majd pedig a csíkszeredaiak javára kellemesebb, kiszámlíthatóbb várost eredményez” – fogalmazott Korodi Attila.
Dombi Gyula sportolóként és edzőként is országos szinten jegyzett eredményeket mutat fel tekvandóban, végezettségét tekintve pedig pénzügyi szakember,
tíz éve dolgozik a megyei tanács kötelékében belső auditorként. A Csíkszeredai Helyi Rendőrség igazgatói tisztségét
október 1-jétől tölti be, és mint kifejtette,

a törvényesség, a bizalom, a nyitottság, a
hatékonyság, a pártatlanság és az azonos
bánásmód elvei alapján kívánja vezetni az
új intézményt, szorosan együttműködve
más hasonló tevékenységi körben működő hatóságokkal.
A polgármester és az igazgató hangsúlyozta, hogy a szervezeti felépítést stratégiák és létszámoptimalizálás mentén
kezdik el: az új vezető egyeztet a környező városok helyi rendőrségeivel, és
a városvezetéssel együtt megállapítják,
hogy mely területre hány alkalmazott
szükséges, mert az a cél, hogy a helyi
rendőrség ne legyen sem túlméretezett,
sem alulméretezett. A szakaszos alkalmazások szakaszos feladatkör-átruházásokat eredményeznek majd a parkolás
ellenőrzésétől az illegális szemétleraká-

sok felelősségre vonásáig, több érintett
területen. Bűnügyi eljárásokat ugyanakkor a helyi rendőrség nem folytat le.
A polgármester rámutatott: jogszabályi
ellentmondások miatt országos szinten
problémák merültek fel a közigazgatásban az alkalmazások terén, és ez akadályt
gördíthet a helyi rendőrségi alkalmazások
elé is. Bízik benne, hogy mire elérkezik az
idő a létszámbővtésre, addig feloldódnak
ezek az ellentmondások.
Korodi Attila azt is kifejtette, hogy az
alapelképzelés szerint a helyi rendőrség
büdzséje nem haladhatja meg majd a
parkolási díjakból származó bevételek
összegét, így a jelenlegi helyzethez viszonyítva a város költségvetésében nem
fog többletet előidézni az új intézmény
működtetése. n

Igényelhető a fűtéstámogatás a 2021–2022-es idényre
Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának
Szociális igazgatósága október 15-ig fogadja – elsősorban e-mailen – a 2021.
november 1. és 2022. március 31. közötti
idényre a fűtéstámogatási kérelmeket.
Azon családoknak és egyedülálló személyeknek, akik lakásfűtésre távhőt,
földgázt, tűzifát, szenet vagy fűtőolajat,
illetve villamos energiát használnak, az
alábbiakban ismertetett feltételeknek kell
eleget tenniük a támogatás igényléséhez.
A lakásfűtésre távhőt használó fogyasztók fűtéstámogatásban részesülnek, ha
az egy főre eső havi nettó átlagjövede-

lem nem haladja meg a 1386 lejt a családok, illetve az 2053 lejt az egyedül élő
személyek esetében. A lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, illetve tűzifát,
szenet vagy fűtőolajat használó fogyasztók abban az esetben igényelhetnek támogatást, amennyiben az egy főre eső
havi nettó átlagjövedelem nem haladja
meg a 1386 lejt sem a családok, sem az
egyedül élő személyek esetében.
A támogatáshoz szükséges dokumentumok letölthetők a polgármesteri
hivatal honlapjáról (www.szereda.ro, a
Közérdekű információk Szociális Igazgatóság nevű menüjének szociális jutta-

tások almenüjéből), a kitöltött formanyomtatványokat és a mellékelt igazoló
okiratokat pedig szkennelve küldhetik a
social@szereda.ro e-mail címre, vagy ha
személyes ügyintézést igényelnek, akkor a városháza 28-as irodájába naponta 9.00–13.00 óra között nyújthatják
be 2021. október 15-ig.
A Szociális igazgatóság javasolja, hogy
igénylés előtt ellenőrizzék a kizáró jellegű
javak listáját – ez szintén megtalálható a
honlapon, a megnevezett almenüben.
További információk a 0266 315 120 /
115-ös telefonszámon, vagy a social@
szereda.ro e-mail-címen igényelhetők. n
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A városi önkormányzat júliusi és augusztusi határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata július 9-én soron kívüli,
július 30-án és augusztus 27-én pedig
soros havi ülését tartotta. A következő
határozatok születtek:
199-es számú határozat
Csíkszereda területén található telkek
megosztásának jóváhagyására telekkönyvezés céljából
200-as számú határozat
Lasló Zsolt, Dobos Ibolya, Ilaș-Ion
Mihai-Cristian, Ilaș-Ion Irina, Máthé
Szilárd, Máthé Emőke-Ibolya, Szabó Erzsébet és Somay Pál-Ádám által
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak felajánlott adomány elfogadásáról
201-es számú határozat
az ingatlanok haszonbérbe adására vonatkozó szabályzat elfogadásáról
202-es számú határozat
egy Zsögödfürdő utcában található
épület átminősítése Csíkszereda közvagyonából a magántulajdonába, leltári
leírás céljából
203-as számú határozat
egy Csíkszereda Megyei Jogú Város
magántulajdonában található ingóság
ügykezelésbe adásának jóváhagyására
Gyimesbükk község javára
204-es számú határozat
a Petőfi Sándor utca 61. szám alatti ingatlan tulajdonosa eladási szándékának felajánlása Csíkszereda Megyei Jogú Város
részére, elővásárlási jogának gyakorlására
205-ös számú határozat
a Szék útja 139. szám alatti ingatlanra
kötött 2009/37-es számú bérleti szerződés meghosszabbításának a jóváhagyására
206-os számú határozat
a Szabadság tér 16. szám alatt található
ingatlan ügykezelésbe adásának jóváhagyására a Pro Cultura Siculi Közösségi
Fejlesztési Társulás javára
207-es számú határozat
a 2017/634-es számú haszonbérleti
szerződésmelléklet mintájának jóváhagyásáról

208-as számú határozat
a 2015/30-as számú haszonbérleti
szerződésmelléklet mintájának jóváhagyásáról
209-es számú határozat
a 2020/396-os számú bérleti szerződésmelléklet mintájának jóváhagyásáról
210-es számú határozat
100 négyzetméter beltelek tulajdonjogának jóváhagyására Miklós Tiberiu
részére
211-es számú határozat
a Mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szakaszának elemzése a 2021-es év
I–II. negyedévére (január–június)
212-es számú határozat
az Energiahatékonyság és intelligens
energiagazdálkodás növelése az iskolákban megnevezésű programban
való részvételre, valamint A Xantus
János Általános Iskola hargitafürdői
alegységének felújítása megnevezésű
beruházás beavatkozási munkálatok
jóváhagyási dokumentációjának elfogadására
213-as számú határozat
a csíkszeredai tömbházlakások hőszigeteléséről
214-es számú határozat
a Liviu Rebreanu Általános Iskola felújítása megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatai jóváhagyási
dokumentációjának elfogadására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2017/151-es számú határozat
módosítására
215-ös számú határozat
a Stadion hőközpont kéményeinek fő
javítási munkálatai megnevezésű beruházás beavatkozási munkálatait elemző
tanulmány jóváhagyására
216-os számú határozat
a Pavilon a Központi parkban megnevezésű beruházás munkálatai jóváhagyási
dokumentációjának elfogadására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2019/10-es számú határozat 1.
pontjának módosítására

217-es számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi
gondozóinak 2021-es I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyására
218-as számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről az
Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás
részére
219-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről az
Alcsík Kistérségi Közösségi Fejlesztési
Társulás részére
220-as számú határozat
a Csíkszeredai Vásárnapok és a XV.
Székelyföld Kerékpáros Körversenye
idején foganatosított forgalomkorlátozás bevezetéséről Csíkszereda Megyei
Jogú Város területén
221-es számú határozat
a Csíkszeredai Városnapok keretében
létrejövő Csíkszeredai Vásárnapok
2021 programjának és költségvetésének
elfogadására
222-es számú határozat
a polgármesteri hivatal Internship programjának jóváhagyásáról
223-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város
Szécseny nevű városrésze utcaneveinek elfogadásáról szoló 2021/125-ös
számú határozat hatályon kívüli helyezéséről
224-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Szécseny nevű városrésze utcaneveinek elfogadásáról
225-ös számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és helyettesének megválasztására
2021. augusztus, szeptember, október
hónapra
226-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2021es évi költségvetését, illetve a 2022–
2024-es időszakra vonatkozó becsléseket szabályzó 2021/113-as számú
határozat módosításáról
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227-es számú határozat
a Mihai Eminescu utcában lévő parkolók, biciklisávok és járdák építése céljából a csíkszeredai Szent Kereszt Római
Katolikus Plébánia és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala közötti egyezmény
elfogadásának jóváhagyására
228-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról
229-es számú határozat
az oktatási intézmények ügykezelési szerződéseit kiegészítő mellékletek
mintájának jóváhagyásáról
230-as számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas Szervezettel
kötött 2012/495-ös számú bérmentes
szerződés megszűntetésének jóváhagyásáról
231-es számú határozat
a 2000/124-es számú haszonbérleti
szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról
232-es számú határozat
az 2011/530-as számú haszonbérleti
szerződés meghosszabításának jóváhagyásáról
233-as számú határozat
a Csíkszereda területén található
beltelek-ingatlan(ok)
megvásárlását
előirányzó tanulmány jóváhagyására
234-es számú határozat
a Petőfi Sándor utca 39. szám alatti, a
Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában levő ingatlan ügykezelésének
jóváhagyásáról, a Xantus János Általános Iskola javára
235-ös számú határozat
a 1993/3-as számú haszonbérleti
szerződésmelléklet mintájának jóváhagyásáról
236-os számú határozat
a 2021/104-es számú határozat melléklete módosításának jóváhagyására,
amely a víz- és csatornahálozat regionális szolgáltatójához, a Harvíz Rt.hez tartozó karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap Csíkszeredában
való felhasználásra vontakozik, 2021ben

237-es számú határozat
Korlát és nyílászárók szerelése a
központi szociális bölcsődében megnevezésű beruházás beavatkozási
munkálatainak jóváhagyási dokumentációjának előterjesztett 2020/256-os
számú határozat módosításának elfogadására
238-as számú határozat
a Lendület sétány 7. szám szomszédságában levő köztér rendezése megnevezésű beruházás megvalósíthatósági
tanulmányának jóváhagyására
239-es számú határozat
a Micimackó napközi felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett, utólag módosított és kiegészített 2018/332-es számú határozat
módosításának jóváhagyására
240-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a
Transylvania Regionális Balneoturisztikai Klaszterhez való csatlakozásának
jóváhagyására
241-es számú határozat
a 2021-es évi tagsági díj befizetéséről a
Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás
részére
242-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről a
Hargita Megyei Mozgássérültek Egyesülete részére

243-as számú határozat
a magyarországi Cegléd, Csíkszereda
testvérvárosa által szervezett programon részt vevő küldöttség létszámának
a jóváhagyására
244-es számú határozat
a városi sportoktató program jóváhagyására vonatkozó 2013/187-es számú határozat módosítására és kiegészítésére
245-ös számú határozat
a Bolyai utca 2. szám alatti ingatlan rendeltetésváltoztatásáról szóló (lakóházból panzió) rendezési terv elfogadásának jóváhagyásáról
246-os számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város
2021-es évi költségvetését, illetve a
2022–2024-es időszakra vonatkozó
becsléseket szabályozó 2021/113-as
számú határozat módosításáról
247-es számú határozat
a 2021 szeptemberében szervezett kulturális programok elfogadásáról
248-as számú határozat
a 2016/293-as számú határozat módosításának jóváhagyásáról
249-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzéke módosításának jóváhagyásáról n
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Fókuszban Csíkszereda fürdőhelyei
Csíkszereda három szabadtéri fürdője közül kettő teljesen tönkrement, csupán egy
működik, a zsögödfürdői. Korodi Attila
polgármester a tavaszi budapesti látogatása során a Magyar Turisztikai Ügynökség segítségét kérte az iránymutatásban
annak érdekében, hogy az önkormányzat
kellőképpen megalapozhassa a fejlesztéseket úgy, hogy a három fürdő egymást kiegészítve nyújtson élményt a városlakóknak és az idelátogatóknak.
Az együttműködés jegyében a szeptember elején Csíkszeredába látogatott
Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai
Ügynökség egészségturisztikai igazgatója, Gönczi Tibor, az ügynökség

attrakciófejlesztésekért felelős igazgatója, valamint Bánffy Farkas, az ügynökség erdélyi megbízottja.
A szakmai egyeztetések és a helyszíni
látogatások alapján a következők körvonalazódnak:
• Zsögödfürdőn hosszútávon célszerű
tervezni és beruházni, az itt megvalósuló beruházás eredményeként pedig
turisztikai létesítménynek kellene létrejönnie;
• a Szeredaifürdő szomszédságában
zöldövezet-rehabilitáció és az aktív
sportolást elősegítő fejlesztés kezdődik, annak függvényében kell továbbgondolni az egykori Hellwig-fürdő
szerepét;

• kevésbé bonyolult az eset a Csíki
Csobbanó melletti IPIC-strandnál:
itt hagyományos városi strand létesítése a legcélszerűbb, ebből kiindulva
pedig itt lehet a legegyszerűbb a beruházás.
Fürdők szempontjából Csíkszereda
kiaknázatlan lehetőségekkel rendelkezik, és az önkormányzat elkötelezett
abban, hogy ezt mielőbb a város javára
fordítsa. A Magyar Turisztikai Ügynökség szakmai iránymutatása nagy
segítség ebben, hiszen Magyarország
Európa szinten híres élményfürdőiről.
A mihamarabbi konkrét eredmények
érdekében folytatják a velük való konzultációt és a munkát. n

A hónap üzenete
Tragédiához vezethet
a késlekedés

Be kell látnunk: az idei esztendő helyenként fellélegzést hozott, de a koronavírust még nem tudtuk legyőzni.
Olyannyira nem, hogy a negyedik
hullám küszöbén állunk, Csíkszeredában és megye szerte szinte hétről
hétre duplázódnak a fertőzési adatok,
és készülnünk kell az újabb megszorításokra. Sajnálatos, hogy álhírekkel,
önmagukat kattintásokból fenntartó
weboldalak ellenőrizetlen tartalmaival
riogatjuk egymást, miközben hiteles
portálokon közzétett cikkekben szakmailag alátámasztott adatsorokkal
igazolják, hogy az újonnan fertőző delta-variáns néhány kivételes esettől eltekintve az oltatlanok köréből szedi az
áldozatait. Az egészségügyi vonatkozás
mellett igen jelentős az a kár is, amely
a megszorítások miatt helyi vállalkozóinkat, vendéglátóinkat érintheti. A
csíkszeredai oltópontokon előjegyzés
nélkül is fogadják azokat, akik felvennék a koronavírus elleni védőoltást. Ne
késlekedjünk, vigyázzunk egymásra! n

xxxx
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