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Eseményekben gazdag nyár elé nézünk

Csíkszereda bizonyított: először az 
ételszenteléssel, majd a csíksomlyói bú-
csúval mutatta meg, hogy a járványügyi 
korlátozások betartásával, civilizáltan 
képes tömeget vonzó rendezvényeket 
szervezni. A közben fokozatosan fel-
oldódó járványügyi szabályozások is 
elősegítik a normalitáshoz való vissza-
térést, és bár még mindig nagyon sok 
szervezési kérdés bizonytalan, az már 
meglátszik, hogy programokban gazdag 
nyárra készül a város.

Szinte hétről hétre jelentenek be újabb 
enyhítéseket, így egyre bizakodóbban 
tekinthetünk a közelgő fesztiválidőszak 
elé. Csíkszereda ráadásul a leginkább 
átoltott megyeszékhelyek egyike, ez is 
közrejátszik abban, hogy a hatóságok 
is partnerek a rendezvényszervezésben. 
Így jöhetett létre a húsvéti ételszentelés, 
majd május második felében a pünkösdi 
búcsú, amelynek szervezettsége a nem-
zetközi sajtót is bejárta. Gyermeknap-

kor ismét szaporán doboghatott a város 
szíve: gyermekek és szülők ezrei vettek 
részt a városháza által szervezett sza-
badtéri programokon.

Lapzártánkkor ér véget az (unscene) 
fesztivál. A színművészeti egyetemek 
fesztiválja egyedi esemény az ország-
ban: alkalmat biztosított a végzős színi 
növendékeknek a vizsgaelőadások be-
mutatására. Csíkszereda közönsége a 
marosvásárhelyi, a kolozsvári, a temes-
vári és a bukaresti hallgatók előadásait 
tekinthette meg.

A sor a Filmszeredával folytatódik. A 
székelyföldi mozgókép fesztivál június 
23–27. között várja a filmkedvelőket 
nemcsak a moziba és a Mikó-várba, ha-
nem a tervek szerint a lakónegyedi sza-
badtéri vetítésekre is. 

Újabb nagyszabású rendezvény lesz 
július 3-án, szombaton: az Ezer Szé-
kely Leány Napja. A szervezési kér-
dések mindegyikére még nincs válasz 
június közepén, de a polgármesteri 

hivatal és a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes eltökélt a szervezésben. 
Ugyancsak a néptáncegyüttes szervezi 
meg idén is a székely népviselet napját, 
amely hagyományosan az Ezer Székely 
Leány Napját vezeti fel, pénteken. Sa-
játos színfoltja lesz az idei „ezer székely 
időszaknak” az I. Ákovita Nemzetkö-
zi Párlat- és Pálinkaverseny, amelynek 
házigazdája Csíkszereda, és a díjazása 
július 1–2-án lesz.

Július a Régizene Fesztivállal, a meg-
újuló Jazzfesztivállal folytatódik, majd 
következik a Székelyföld Kerékpáros 
Körversenye, a városnapok rendez-
vénysorozata, szeptemberben pedig a 
könyvvásár és egy futófesztivál. 

Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala arra kéri a város lakosságát, hogy 
a következő időszakban is figyeljünk 
egymásra, tartsuk be a járványügyi sza-
bályokat, tegyük meg a tőlünk telhetőt, 
hogy ne legyen szükség újabb korláto-
zásokra! n

Fotó: Mezey Koppány



2  •  Csíkszereda, 6. szám, 2021.

KRÓNIKA

Mi történt a városban 2021. májusában?
MÁJUS 5.

Visszatérés az iskolapadba
Az oktatási és egészségügyi miniszter 
közös, 2021/3235/93-as számú rende-
lete értelmében az iskolai oktatás a ko-
rábbi három helyett két forgatókönyvre 
tért át. Csíkszereda minden oktatási 
intézményében az 1-es forgatókönyv lé-
pett érvénybe, így minden gyermek 
részt vehetett a jelenléti oktatásban.

MÁJUS 7.

Járványügyileg is „kizöldült” 
Csíkszereda
A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi 
Bizottság 2021/34-es számú határoza-
ta értelmében ismét a zöld járványügyi 
forgatókönyv lépett érvénybe Csíksze-
redában. A kulturális intézmények és a 
vendéglátóegységek így újra 50 százalé-
kos kapacitással működhetnek, és a zöld 
forgatókönyv ki is tartott mindeddig.

MÁJUS 10.

Beder Tibor-emlékest
Csíkszereda Polgármesteri Hivata-
la emlékestet szervezett Beder Tibor 
tiszteletére, a legendás pedagógus ha-
lálának egyéves évfordulóján. Család-
tagjai, barátai, ismerősei, tisztelői jöt-
tek velünk az emlékezés útján, amelyen 
Székedi Ferenc újságíró, szerkesztő 
nyújtott átfogó képet Beder Tibor élet-
útjáról, majd egy, az Epi Stúdió által 
készített interjú- és riportrészleteket 
tartalmazó mozgóképes összeállítást 
tekinthettek meg a jelenlevők. Az 
esemény végén Korodi Attila polgár-
mester posztumusz elismerő oklevelet 
adott át az erdélyi magyarság szülőföl-
dön való megmaradásáért, a szórvány 
magyarság nemzettudatának erősíté-
sért, a török–magyar barátság cselekvő 
ápolásáért végzett fáradhatatlan mun-
kája elismeréseként.

Édesanyák hete
A Csíki Anyák Egyesülete tizedik al-
kalommal szervezte meg az Édesanyák 
hetét, idén is neves szakemberek előadá-
saival, gyermekfoglalkozásokkal, szülők-
nek címzett programokkal május 10–15. 
között, a járványügyi szabályok betartá-
sával.

MÁJUS 14.

Csemeteültetés Csíksomlyón
A Lions Club Háromszék civil szerve-
zet kezdeményezésére több helyszínen 
ültettek fenyőcsemetéket, így Csíksom-
lyón is. A Somlyó-patak mentén mint-
egy 120 önkéntes háromezer csemetét 
ültett el. A munkából kivette a részét 
diákjaival a József Attila Általános Is-
kola is.

MÁJUS 15.

Nagyszabású színházi bemutató
Két szereposztásban mutatta be a 
Csíki Játékszín Dés László – Nemes 
István – Böhm György – Korcsmá-
ros György – Horváth Péter népszerű 
musicaljét, a Valahol Európában című 
produkciót. A Somogyi Szilárd rende-
zésében megvalósult darabot 15-én és 
19-én is bemutatták, és a társulat mel-
lett 31 gyermekszereplő is színpadra 
lépett.

MÁJUS 17.

Hargitai Megyenapok
Partnerintézményekkel, civil szerveze-
tekkel, támogatókkal együtt mintegy 
százhúsz programmal szervezték meg 
idén a Hargitai Megyenapokat. A tel-
jes megyére kiterjedő rendezvénysoro-
zat 17. kiadása május 17–24. között 
zajlott.

MÁJUS 20.

Roby Lakatos Csíkszeredában
A világszerte ismert magyar hegedűvir-
tuóz, Roby Lakatos lépett fel Csíksze-
redában a Csíki Kamarazenekar meghí-
vására. Az előadóművész és zenekara a 
csíkszeredai művészekkel együtt lépett 
színpadra filmzenék és klasszikus mű-
vek feldolgozásával, valamint önálló al-
kotásokkal.

MÁJUS 21.

Oltásmaraton Csíksomlyón
A koronavírus elleni védőoltást elő-
jegyzés nélkül is igényelhették Csík-
somlyón, a megyei kórház fertő-
zőosztályának is otthont adó épület 

udvarán. A helyszín és az időzítés 
nem volt véletlen: a szervező Hargita 
Megyei Közegészségügyi Igazgatóság 
a pünkösdi búcsúra érkező zarándo-
kok tömegéből remélt minél nagyobb 
számban oltakozókat. Ekkor kapta 
meg a védőoltást Böjte Csaba ferences 
szerzetes is. A háromnapos marato-
non közel 250-en oltatták be magu-
kat.

MÁJUS 22. 

Búcsú a nyeregben
A megszokotthoz képest sokkal na-
gyobb körültekintéssel, de ismét a 
somlyói hegynyeregben szervezték 
meg a csíksomlyói fogadalmi búcsút. 
A járványügyi előírások miatt a szer-
vezésben Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala is nagy szerepet vállalt. A 
búcsú szónoka Salamon József gyi-
mesbükki plébános volt, és az ünnepi 
alkalomra tízezrek látogattak el – pél-
daértékű civilizáltságot tanúsítva – 
Csíksomlyóra. 

MÁJUS 27.

Hozzánk költözött a hivatásos 
erdélyi magyar néptánc
Három napon át ismét Csíkszereda volt 
az erdélyi magyar hivatásos néptánc-
együttesek otthona: a találkozón részt 
vett a szervező és házigazda Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes mel-
lett a Háromszék Táncegyüttes, az Ud-
varhely Néptáncműhely, a Nagyvárad 
Táncegyüttes, a Bekecs Néptáncszínház 
és a Maros Művészegyüttes. 

MÁJUS 28.

Védőoltás előjegyzés nélkül
Előzetes programálás nélkül is elér-
hetővé vált a Pfizer, az AstraZeneca 
és az egydózisú Johnson&Johnson 
vakcina a Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala által kialakított két oltóköz-
pontban: az Akác utca 1. szám alatt 
(a Goscom korábbi székhelyén) és az 
egykori zsögödfürdői vendéglőben. A 
vakcinákat azóta is előjegyzés nélkül 
kérhetik. Csíkszereda a megyeszékhe-
lyek közül élen jár az oltottságban, és 
ez meg is mutatkozik a statisztikák-
ban. n
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Zárulnak a tanintézményi felújítások, 
további tömbházakat hőszigetelnek

A nyár folyamán várhatóan megtörté-
nik a műszaki átvételezése a hőenergeti-
kai felújítási munkálatoknak az érintett 
tanintézményi épületeknél, és a folya-
matban levő tömbház-hőszigetelések 
zöme is lezárul. Máris nyílik azonban 
az új front huszonegy újabb tömbház 
felújításával, és kezdődik a következő 
uniós finanszírozási időszakra való fel-
készülés is.

Csíkszeredában a legutóbbi, máig tartó 
hőszigetelési hullám magában foglalt 
tizenegy tanintézményi épületet (há-
rom-három óvodát, általános iskolát, 
középiskolát, valamint két bentlakást), 
és huszonegy tömbházat (tizenegy 
uniós részfinanszírozású társasházat, 
illetve tíz állami résztámogatású kisebb 
tömbházat vagy tömbházrészt).

Tanévkezdésre 
befejezik a munkát

A tizenegy tanintézményi épület közül 
négynek az átvételezése már tavaly meg-
történt: az Aranyalma Óvoda, a Tulipán 
Óvoda, a Nagy Imre Általános Iskola és 
az Octavian Goga Főgimnázium bentla-
kását már akkorra sikerült pontra tenni. 

Három átvételezés rövid időn belül 
megtörténhez: a Kájoni János Szakkö-
zépiskolában és a Liviu Rebreanu Álta-
lános Iskolában befejezték a kivitelezést 
– utóbbinál még papírmunkák vannak 
hátra –, ezért a projekt lezárására ké-
szülnek, de közel van már a Venczel Jó-
zsef Szakközépiskola is, ahol felgyorsult 
a kivitelezés.

Jó ütemben halad a felújítás a Cim-
bora Napközinél is. Júliusban ezen a 
két helyszínen is befejeződhet a felújí-
tás. A Székely Károly Szakközépiskola 
emeletén szintén jól állnak, a hátra levő 
munka főleg az óvodai részt érinti, de 
a munka folytatásával megvárják a va-
kációt. A József Attila Általános Iskola 
Tudor negyedi épülete részlegesen el-
készült, de az egyik épületszárnyban 
és a csatornamunkákkal azonban még 
bőven akad tennivaló. A legnagyobb 
hiányosságok továbbra is a Kós Károly 
Szakközpiskolában vannak: tervezési 
gondok miatt csúszás van, de az uniós 
projekttől függetlenül elvégeztek olyan 
javítási munkákat, amelyek elősegítik 
a jobb haladatot. A városháza illetékes 
szakosztálya abban bízik, hogy az ösz-
szes helyszínen lezárul a kivitelezés a 
következő tanévkezdésig.

Tömbházak: ami van...

Az uniós társfinanszírozású társas-
házak közül háromnak szintén tavaly 
történt meg az átvételezése (Hunyadi 
János utca 33. és 35. szám, Tető utca 
13. szám), és várhatóan még júniusban 
elkezdődik az átvételezés folyamata a 
Lendület sétány 10. és 14. szám alatti 
tömbház hőszigetelési munkálatainak. 
Végéhez közeledik a felújítás a Testvé-
riség sugárút 16. és 22/A számú tömb-
házainál, a Pacsirta sétány 2. és a Mihai 
Eminescu utca 2–4. szám alatti társas-
házaknál. A Testvériség sugárút 13. szá-
mú tömbházánál várhatóan ugyancsak 
egy hónapon belül végeznek a kivite-
lezéssel. A legtöbb munka a Kossuth 
Lajos utca 20–26. számú tömbháznál 
van, amely az összes közül messzeme-
nően a legnagyobb épület. A haladás 

itt is szemmel látható, az átvételezés 
időpontját azonban még korai megbe-
csülni.

A „felesként” emlegetett tíz tömbház 
közül öt van az átvételezés vagy annak 
előkészítésének szakaszában. A kor-
mánytámogatásból megújuló társashá-
zak vagy csak lépcsőházak, vagy három 
emeletnél kisebb épületek. A Mihai 
Sadoveanu 34. és a Kossuth Lajos utca 
37. számú társasházainak átvételezése 
lapzártánkkor indul, de jó eséllyel el-
kezdődhet a folyamat a Tető utca 9/B, a 
Mihail Sadoveanu utca 33/D és a Nico-
lae Bălcescu utca 7. szám alatti tömbház 
esetében is. Nyárára várható a kivitele-
zés befejezése a következő tömbházak-
nál: Brassói út 9/A,B,E, Kőrösi Csoma 
Sándor utca 3/A,B, Pictor Nagy István 
sétány 6/B, Temesvári sugárút 53/A és 
Tető utca 20/A.

...és ami lesz

Lapzártánkig tizenkét további tömbház 
felújításának finanszírozási szerződé-
sét írták alá: Decemberi forradalom 
utca 26. és 32. szám, Jégpálya utca 12. 
és 14. szám, Kossuth Lajos utca 42. 
szám, Lendület sétány 5. szám, Müller 
László utca 4. szám, Pacsirta sétány 5. 
és 7. szám, Testvériség sugárút 11. és 
15. szám, Tudor Vladimirescu utca 17. 
szám. Ezek esetében rövidesen indulhat 
a kivitelezés közbeszerzése. 

Ugyancsak júniusra várható kilenc 
másik tömbháznál is a finanszírozási 
szerződés aláírása: Decemberi forrada-
lom utca 5. szám, Fenyő utca 11. szám, 
Mérleg utca 12–14. szám, Nárcisz sé-
tány 6. szám, Octavian Goga sétány 
2., 4., 6. és 10. szám, Szív utca 12–14. 
szám. n

Készülünk a következő kiírásra
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala továbbra is elkötelezett marad a tömb-
ház-hőszigeteléseket illetően. Az Európai Unió 2021–2027-es finanszírozási 
időszakában is visszatérő elem lesz a hőenergetikai felújítás, ezért máris érde-
mes készülni a pályázásra. Kérjük a lakószövetségek vezetőit, hogy kezdjék el 
felmérni az igényt, mert az a célunk, hogy minél több társasház szerepeljen az 
elkövetkező pályázatokban! n
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Szoros együttműködést ajánl a városháza 
a gazdasági szereplőknek

Zsúfolt időszakot zárt le a mezőgazdasági iroda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala az 
elmúlt időszakban öt egyeztetésre hívta 
meg a csíkszeredai gazdasági szereplő-
ket. Ezen alkalmakkor Korodi Attila 
polgármester személyesen is találkozott 
az élelmiszeri kis- és nagykereskedők-
kel, az ipari termelőkkel, az egyéb típu-
sú kereskedelmi egységeket működtető 
vállalkozókkal, illetve a Romániai Ma-
gyar Közgazdász Társaság (RMKT), a 
Hargita Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Csíki Vállalkozók Egyesülete 
(CsVE) és a Román Patronátus Har-
gita megyei képviselőivel. 

A találkozók olyan együttműködések 
előszobáit teremtették meg, ahol a jö-
vőben a városháza és a helyi vállalkozók 

rendszeresen együtt dolgoznak a felme-
rülő problémák megoldásaiban, elősegít-
ve ezzel a kiskereskedők életben tartását, 
a nagykereskedők számára a logisztikai 
problémák kezelését, az infrastruktúra fej-
lesztését és a beruházások bevonzását is. 

„Több ipari termelésben érdekelt vállal-
kozás magasabb számú munkahelyet és 
több beszállítót is jelent, ez pedig a helyi 
vállalkozásoknak is kedvez, ezért partne-
rek vagyunk minden ilyen jellegű vállalko-
zás tevékenységének a bővítésében vagy 
újak bevonzásában” – hangsúlyozta a pol-
gármester a találkozókat követően. 

A sajátos gazdasági működési kér-
dések mellett az anyanyelvhasználat, a 
kétnyelvűség kérdéskörét is körbejárták. 
A Sapientia EMTE-vel partnerségben, 

együttműködve a nagykereskedőkkel 
folya matos utánkövetés kezdődik a két-
nyelvűségnek a kereskedelemben való 
alkalmazását illetően, amely egyértelmű 
visszajelzéseket nyújt mindkét fél részére.

A polgármester azt is elmondta, java-
solni fogja az önkormányzatnak gazdasá-
gi kerekasztal, vagyis konzultatív tanács 
létrehozását, ahol a vállalkozók szövetsé-
gei, a kereskedelmi és iparkamara, a pol-
gármesteri hivatal és az önkormányzati 
testület képviselői rendszeresen megvi-
tatnák a város gazdaságát érintő és élén-
kítő kérdéseket, amely a későbbiekben a 
polgármesteri hivatal működésének javí-
tásában, programokban és beruházások 
bevonzásában köszön vissza. 

Az együttműködés hatékonysága és 
a megoldandó problémák azonnalisága 
érdekében – a székelyföldi polgármesteri 
hivatalok közül elsőként – létrehozták a 
városházán a gazdaságfejlesztési irodát, 
amely lehetőséget teremt arra, hogy szak-
emberek segíthessék a helyi vállalkozók 
és a városháza közötti információcserét, 
ezáltal pedig Csíkszereda gazdaságát. 

A város gazdasági működése Csíksze-
reda mozgatórugója. Ehhez olyan rend-
szerekre van szükség, amelyekben az 
önkormányzat és a vállalkozók között 
lehetővé válik az információk áramlása, 
annak érdekében, hogy a legjobb dön-
tések születhessenek Csíkszeredában. n

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak mezőgazdasági irodája május vé-
géig több mint 800 ügyet zárt le: 402 
„APIA-igazolást” bocsátott ki, és a me-
zőgazdasági nyilvántartást illetően 440 
módosulást vezettek be. Közben folya-
matban van a tízévente esedékes általá-
nos mezőgazdasági összeírás.

A Mezőgazdasági Kifizetési és Inter-
venciós Ügynökség területalapú tá-
mogatásának igényléséhez szükséges 
igazolást 20 jogi személynek és 382 ma-
gánszemélynek bocsátotta rendelkezé-
sére a mezőgazdasági szakiroda. A 402 
igazolás 3381,8 hektár mezőgazdasági 
területet fed le, de ez önmagában nem 

tükrözi, hogy a gazdák mekkora összte-
rületre igényelnek vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást. A korábbi, 
2020. évi adatokhoz képest nem szá-
mottevő a változás: akkor összesen 406 
igazolást bocsátottak ki 3281,49 hek-
tárra.

A mezőgazdasági regiszterben is több 
mint 400 módosulás történt: 210 gazda 
nyilatkozott a földterületek és az állatál-
lomány méretének módosulásáról, 230 
esetben pedig új bérleti szerződést vagy 
szerződésmódosítást jelentettek be.

A polgármesteri hivatal szakirodája 
emlékezteti továbbá az érintett lakossá-
got, hogy folyamatban van a tízévente 
ismétlődő, a népszámlálást megelőző ál-

talános mezőgazdasági összeírás. Ezúttal 
azonban nem vesznek nyilvántartásba 
minden gazdaságot, csupán azokat, ame-
lyeknek lakói a regiszter 2019-es adatai 
alapján több mint 15 ár mezőgazdasági 
területtel vagy haszonállatokkal rendel-
keztek (szárnyasok esetében legkevesebb 
tízzel). A kérdezőbiztosok táblagépen 
vezetik fel az adatokat, és a szúrópróba-
szerűen kiválasztott gazdaságoknak kö-
telességük nyilatkozni nekik.

A mezőgazdasági iroda keddi és csü-
törtöki napokon 9.00 és 13.00 óra kö-
zött fogadja az ügyfeleket előjegyzés 
alapján. Időpontot a 0266 315120 / 
118 és 142-es telefonszámokon egyez-
tethetnek. n
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Folyamatban a kavicsozás

Előbb a költségvetés elfogadásának 
kényszerű késedelme, utóbb a ked-
vezőtlen időjárás hátráltatta az utcák 
kavicsozását. Végül június 9-én elkez-
dődhetett a várva várt nyári útkarban-
tartás. A prioritási lista Szécsennyel 
kezdődik és Csibával folytatódik. Eze-
ket követi a zsögödi, a somlyói, a tap-
locai és a nyugati ipari övezet, tervben 
vannak továbbá kisebb beavatkozások 
a lakónegyedekben is.

Az országos költségvetés késése a helyi 
büdzsé elfogadását is késleltette, ezzel 
együtt pedig a nyári útkarbantartást 
is. Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
május 19-én kötött szerződést a Win-
for Building Kft.-vel a köves utcák ka-
vicsozására. A pünkösdi búcsút meg-
előzően sikerült új kavicságyat fektetni 
a zarándokok által leginkább használt 
közterületeken, azután viszont a ked-
vezőtlen időjárási körülmények miatt 
több mint két héten át nem haladt a 
munka a remélt ütemben. Csapadékos 
időjárás közepette ugyanis a kavicsozás 
„sárdagasztás” lenne, így a városháza és 
a kivitelező is kénytelen volt kivárni.

Az utca felületének marásával, he-
lyenként ballasztréteg, kavicsréteg te-
rítésével és tömörítésével június 9-én 
végül elkezdődött Szécsenyben az ut-
cahálózat nyári karbantartása. Az utcák 
újraprofilálásával eltűnnek a kátyúk és 
a keréknyomok, megvalósul az a dő-
lésszög, amely megfelelőképpen elvezeti 
az esővizet. A beavatkozás a sáncok ta-
karítását is magában foglalja.

A karbantartás csakis azokra a sza-
kaszokra terjedhet ki, amelyek a város 

közvagyonát képezik. Ez nemcsak Szé-
csenyre, hanem Csibára és város összes 
kavicsozott utcájára érvényes.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
ezért nyomatékosítja, hogy a magán-
területként nyilvántartott utcaszaka-
szoknak rendkívül fontos az átadása a 
város számára. Ez nemcsak a későbbi 
karbantartások kiterjesztése miatt indo-
kolt, hanem a soron következő fejleszté-
sek szempontjából is: elsőként a víz- és 
szennyvízhálózat építése kezdődhet el, 
az aszfaltozás és a közvilágítás bővítése 
csak ezután következhet.

Szécseny esetében a városvezetés cél-
ja az, hogy az idő alatt, amíg a víz- és 

szennyvízhalózatot építik, elkészüljön 
az úthálózat korszerűsítésének a meg-
valósíthatósági tanulmánya. Az azt kö-
vető modernizálás nem pusztán aszfal-
tozást vetít előre, hanem sáncok, járdák, 
kerékpárutak építését is ott, ahol a hely-
szín ezt lehetővé teszi.

Az új szécsenyi utcanevekkel számol-
va egyébként mintegy 60 utcát érint a 
kavicsozás. Az országos költségvetés 
kései elfogadása és az esős tavasz je-
lentősen megnehezíti, hogy az összes 
helyszín sorra kerüljön, de a városháza 
szakirodája azon dolgozik, hogy lehe-
tőleg valamennyi utcában elvégezzék a 
karbantartást. n

Kátyúzások, aszfaltozások következnek
A kövesekhez hasonlóan az aszfaltozott 
úthálózat javítása is elkezdődött, első 
lépésben kátyúzással. Ezt járdajavítás és 
aszfaltozás követi.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
idén is kátyúzással kezdte az aszfalto-
zott utcák nyári karbantartását. A kivi-
telező ING Service több mint húsz ut-
canevet tartalmazó listát kapott, ezeken 
a helyszíneken gödröket vagy felületi 

egyenlőtlenségeket kell eltüntetni. Ez a 
folyamat is hozzájárul a Szentlélek utcai 
piac új arculatának kialakításához.

A nagyobb horderejű aszfaltozások 
csak a kátyúzást követően kezdődnek. 
A legjelentősebb beavatkozás a Hu-
nyadi János utca rossz állapotban levő 
utolsó szakaszának újraaszfaltozása (a 
Szentlélek utcától az új aszfaltig), de 
tervben van a Szentkirály utca újraasz-
faltozása és lakónegyedi övezetek asz-

faltszőnyeggel való burkolása (Mérleg 
utcai udvar, Pacsirta sétány).

Járdákat illetően a Hunyadi János 
utca idén is a helyszínek között szere-
pel, kevéssé látványos, de annál fonto-
sabb törekvés pedig a Márton Áron és a 
Tudor Vladimirescu utca járdáit keresz-
tező fém vagy műanyag esővízelvezető 
csatornák megszüntetése: ezek ugyanis 
veszélyesek a bicilesekre, rollerezőkre 
nézve. n
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A városi önkormányzat májusi határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata május 10-én soron kívü-
li, 31-én pedig soros ülését tartotta, és 
a következő határozatok születtek:

138-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvi-
lágítási szolgáltatását kiszervező szerző-
dés meghosszabbításának jóváhagyására 

139-es számú határozat
egy Csíkszeredában található kültelek 
megosztásának jóváhagyására telek-
könyvezés céljából

140-es számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges terület biztosítása a 
Villanyvállalat Rt. javára jóváhagyására

141-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által fia-
taloknak épített lakások bérlésére jogo-
sult, illetve nem jogosult kérelmezők lis-
tájának, valamint az elsőbbségi listának 
a jóváhagyására

142-es számú határozat
a Csíkszeredában lakóhellyel rendelke-
ző, legalább három gyermeket nevelő 
családok támogatását célzó többéves 
program létrehozásának jóváhagyásá-
ról, a Csíkszereda Önkormányzata által 
fenntartott intézmények közszolgálta-
tásaihoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében 

143-as számú határozat
a vissza nem térítendő finanszírozá-
sú szerződések odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás módszer-
tanáról, a kérelmezői tájékoztatóról a 
Csíkszereda területén működő, törvény 
által elismert egyházak éves támogatását 
szabályozó keretegyezményről a 2021-es 
évben.

144-es számú határozat
a vissza nem térítendő finanszírozá-
sú szerződések odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás mód-
szertanáról és az elszámolási útmuta-
tóról, a kérelmezői tájékoztatóról, és a 
2021-es évben esedékes, helyi érdekű 
nonprofit kulturális tevékenységek 
támogatását szabályozó keretegyez-
ményről

145-ös számú határozat
a Csíkszeredai Iskolás Sportklub 2021. 
évi tevékenységének a helyi költségve-
tésből való támogatására 

146-os számú határozat
az Erdélyi Magyar Hivatásos Néptánc-
együttesek Találkozója megnevezésű 
kulturális esemény programjának és 
költségvetésének elfogadásáról

147-es számú határozat
a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések odaítélési eljárásáról, meg-
hirdetéséről, a támogatás módszerta-
náról és az elszámolási útmutatóról, a 
kérelmezői tájékoztatóról, és a 2021-es 
évben esedékes, helyi érdekű nonprofit 
sporttevékenységek támogatását szabá-
lyozó keretegyezményről

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

149-es számú határozat
A 2016/292-es számú határozat 2. cik-
kelye módosításának a jóváhagyására

150-es számú határozat
a Szabadság tér 1. szám alatt található 
terület használatba adásának jóváha-
gyására a Sapientia EMTE javára

151-es számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításá-
ra a Villanyvállalat Rt. javára 

152-es számú határozat
a 2020-as évi éves pénzügyi jelentések 
jóváhagyásáról

153-as számú határozat
a Közlekedésmenedzsment megneve-
zésű megvalósíthatósági tanulmányt jó-
váhagyó 2018/360-as számú határozat 
módosítására 

154-es számú határozat
a Csíkszereda forgalmi tanulmánya mó-
dosítását jóváhagyó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/151-es számú ha-
tározat módosítására

155-ös számú határozat
az I-es és II-es fokozatú fogyatékosság-

gal élő személyek, valamint a háborús 
veteránok és a hadi özvegyek ingyenes 
közszállításának biztosításáról

156-os számú határozat
a szociális konyhán étkező személyek 
napi élelmiszer-támogatása értékének 
növeléséről

157-es számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas-szal kötött szo-
ciális szolgáltatási szerződés jóváhagyása

158-as számú határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzé-
kének módosítására 2021. június 1-jei 
kezdettel

159-es számú határozat
a Csíki Székely Múzeum statútumának 
módosításáról, valamint szervezési és 
működési szabályzatának elfogadásáról 

160-as számú határozat
a Városi Sportklub Csíkszereda alapí-
tására vonatkozó 2010/111-es számú 
határozat 4. cikkelyének módosítására

161-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost a Gos-
com Rt. 2021. május 31-i közgyűlésén 
képviselő személyek felhatalmazására

162-es számú határozat
a Filmszereda – Székelyföldi Mozgókép 
Fesztivál időpontjának módosításáról

163-as számú határozat
az UnScene Fesztivál színházi fesztivál 
programjának és költségvetésének elfo-
gadásáról

164-es számú határozat
a 2021-es évi tagsági díj befizetéséről a 
Hargitafürdőért Közösségi Fejlesztési 
Társulás részére

165-ös számú határozat
a Szent Anna Speciális Szakiskola és a 
Székely Károly Szakközépiskola között 
létrejött együttműködésre vonatkozó 
2021/89-es számú határozat módosítá-
sára és kiegészítésére 

166-os számú határozat
a 2020/397-es számú bérleti szerződés 
megszűntetésének jóváhagyásáról n
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Anyakönyv
– 2021 május –

Születések:

Dosa Olivér
Ravasz Fanni
Oltean Melinda-Mária
Koka Márton
Cseh-Marschal Tekla
Pál Kristóf
Vass Bende-Botond
Szöcs Fanni
Kedves Zoé
Gáspár Hanna
Demeter Bianka
Péter Szófia
Szilágyi Bori
Olaru David-Teodor
Gál Dóra
Gál Márton
Ötvös Hanna
Muraru Alexandra-Mădălina
János Ádám
Handra Vladimir-Matei
Zsombori Dorka
Baricz Dániel
Gábor Cristian

Elhalálozások:

Varga Atila
Farkas Coloman

Andor Erzsebet
Vágássy Dominic
Ladó Terezia
Cseh Andrei-Vajk 
Portik László
Erőss Zoltán
Onceak Teréz
György Josif
Budi Imre
Kelemen Rozalia 
Bartok Béla
Adorjan Francisc
Kedves Maria
László Ágoston
Stecbauer Erzsébet
Balla Csaba
Balla Iuliana
András Rozalia
Füstös Ilona
Petres Emeric
Szabó Irina
Domokos Emeric
Bálint Stefan
Andrieș Maria
Jánó Matilda
Szakács Imola
Kovács Magdalena
Csiszer Imre
Bónis Beáta
Nagy Anton
Kovács Irina
Kacsa Iolanda-Iuliana
Stan Ilie
Salló Miklos
Tankó Magdalina

Kolumbán Silvia
Kassai Ladislau
Bodor Veronika
Kovács László-Levente
Gábor Maria-Floarea

Házasságkötések:

Pál Miklós-Csaba – Guță Ibolya
Biró József – Eriș Carmen
Kolcsár Ioan – Csilip Camelia
Orbán Szilárd – Györfi Blanka
Csibi Zsolt – Santa Mária
Német-Mezey Csongor – 

Szakács Katalin
Veress Gellért – Bencze Bernadett
Darvas Alpár-István – 

Vaslabán Noémi
Făcăoaru Adrian – Vitus Melinda
Rácz Dezideriu – Nagy Eva-Elza
András Alpár – Zaiba Anikó
Böjte László – 

Ráduly Andrea-Mária
Molnar Zoltán – Fazakas Gyopár
Kovács Szilárd – 

Baczoni Gyopárka
Benedek László – Rusu Enikő
Gerczuly Nimród – 

Szabó Izabella
Țifrea Gheorghe-Cătălin – 

Răutu Emőke
Benkő Szilárd – 

Vincze Éva-Boglárka
Szőcs Csaba – 

Tamás Éva-Melinda 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
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A hónap üzenete
Kedvezmények 
a sokgyermekeseknek

A gyermek a jövő befektetése – mondja egybe-
hangzóan több szakterület. Azzal viszont már 
kevesebben foglalkoznak, hogy a sok gyermeket 
vállalók egyben nagyobb anyagi terhet is ma-
gukra vállalnak: a ruházattól kezdve az utazta-
táson át az oktatásig minden területen nagyobb 
áldozatot követel a gyermekek felnevelése. 
Csíkszereda Önkormányzata ezeken a terhe-
ken enyhítene, ezért vezette be a nagycsaládos 
kártyát. Az intézkedés egyesek számára csupán 
gesztusértékű, de sokak számára valós segítsé-
get nyújt. Az üzenet azonban egyértelmű: a vá-
rosnak fontos, hogy a családok több gyermeket 
vállaljanak, és nyitott arra, hogy kedvezmények 
biztosításával segítse a nagycsaládosokat. Ha ön 
is érintett, kérjük,  igényelje a kártyát! n
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– Ma az apátok üres bankkártyájából főztem levest...

Csíkszereda Önkormányzata fontosnak tartja 
a nagycsaládok támogatását 
A nagycsaládos kártya felmutatásával 
a három vagy ennél több gyermeket 
nevelő, valamint az egyedülálló szülők 
a kulturális intézmények saját előadá-
sain, programjain, a városi tömegszállí-
tásban, a Csíki Csobbanóban és a VSK 
Csíkszereda eseményein részesülnek 
kedvezményben. A június 1-jétől indult 
kedvezményrendszer keretjogszabályát 
a májusi rendkívüli ülésén hagyta jóvá 
az önkormányzat. 

„Azzal szembesültünk, hogy hosz-
szú időn keresztül nem volt egységes, 
az önkormányzat által meghatározott 
családtámogatási politika az alintézmé-
nyek szolgáltatásaihoz való hozzáférést 
illetően. A nagycsaládokat támogat-
nunk kell, hiszen ők képezik a közösség 
szilárd alapját” – indokolta a program 
fontosságát Korodi Attila polgármester. 

„A lakossági nyilvántartó adatai szerint 
a városban hozzávetőleg 450 nagycsalá-
dot tartanak nyilván. Ők azok, akik na-
gyobb részt vállalnak a társadalmi teher-
ből, miközben ők garantálják leginkább a 

megmaradásunkat és a fenntartható jö-
vőt” – fogalmazott Sógor Enikő alpolgár-
mester, aki örömmel jelentette be, hogy  
Csíkszereda is belépett azon önkormány-
zatok sorába, amelyek fontosnak tartják a 
nagycsaládok támogatását.

A program részleteit ismertetve az 
alpolgármester elmondta, a magasabb 
fokú életminőség és a külöböző köz-
szolgáltatásokhoz való könnyebb hoz-
záférés biztosítását tűzték ki célként. A 
kedvezményeket a legalább három gyer-
meket nevelő családok vagy egyedülálló 
szülők vehetik igénybe, ha a gyerme-
kek közül legalább egy 18 éven aluli, 
illetve ha a család állandó csíkszeredai 
lakhellyel rendelkezik, a szülők egyike 
alkalmazotti státusban van, napirenden 
vannak a helyi adók befizetésével, és az 
ellátásukban levő gyermekek rendszere-
sen járnak iskolába, óvódába.  

A nagycsaládos kártyát a polgármes-
teri hivatal Szociális igazgatóságán, a 
28-as irodában lehet igényelni naponta 
9.00–13.00 óra között. Az igényléshez 
szükséges iratcsomónak tartalmaznia 

kell a típuskérést, a családtagok sze-
mélyigazolványainak vagy a születési 
anyakönyvi kivonatnak a másolatát, va-
lamint a házassági anyakönyvi kivonat 
másolatát, továbbá az alkalmazotti stá-
tust igazoló okiratot (munkaszerződés/
igazolás), a saját felelősségre tett nyilat-
kozatot az ellátásban levő gyermekekre 
vonatkozóan és az oktatási intézmény 
által kibocsátott igazolást. 

A kártya felmutatásával – a teljesség 
igénye nélkül – az alábbi kedvezmények 
érvényesülnek: 30 lej helyett 10 lejért 
válthatnak jegyet a nagycsaládosok a 
Csíki Játékszín előadásaira, a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes műso-
rait 25 helyett 10 lejért tekinthetik meg, 
míg a Csíki Múzeum tárlataira 15 he-
lyett 10 lejért léphetnek be. 

A program további részleteiről a pol-
gármesteri hivatal honlapján a Közér-
dekű információk / Szociális igazga-
tóság menüpont alatt olvashatnak. Itt 
található a szabályzat, a kitöltendő tí-
puskérés és a saját felelősségre kitöltött 
nyilatkozat is. n


