
nyékéről csak egy-két napra ment volna fel 
Hargitafürdőre egy kicsit sportolni, szóra-
kozni, megmozgatni tagjait, vagy egyszerűen 
csak sétálni és friss levegőt szívni.

Pedig az eddig szürke tél ellenére is volt, 
amiből válogatni.

Működött, működik a Csipike- és a Mik-
lós-pálya. Derűs önfeledt szórakozásra ad 
lehetőséget a hópánkózás. Bár a sífutó- és 
a biatlonpályát edzőtáborozók használják, a 
házigazdák külön útvonalat készítettek a sí-
futásra vágyóknak. Végül adott a lehetőség a 
testet pihentető, elmét gyönyörködtető tú-
rákra és sétákra az üdülőtelep környékén. A 
négy Kossuth-pálya „teljes gőzzel” működik.

Sporteseményeknek sem lesz híján Har-
gita fürdő. A jegyzett sportolók számára ren-
dezett versenyeken kívül, február 17-én lesz a 
„Mindannyiunk egészségéért” téli símaraton, 
február 24-25-én a kutyaszánhúzó verseny, 
és márciusra már szervezik a Kerge olimpiát.

Piricskén is működik a Mountain Rest 
hegyi pihenő által fenntartott 300 méter 
hosszú sípálya, hétköznap délután 3-tól este 
9-ig, szombaton és vasárnap reggel 9-től dél-
után 5-ig, majd 6-tól este 9-ig, 40 lejes napi, 
25 lejes félnapi jeggyel. A felvonó alkalman-
ként 2 lej.

A napokban a Kis-Som lyó sípályát is 
megnyitották. A működ tetők pontos tájé-
koztatást ígérnek a Face bookon a Kissom-
lyó SKI oldalon.

Csobbanni télen, nyáron
Úszni jó. Jó gondfeledten pancsolni meden-
cében, folyó hűs vizében, vagy a szelíden 
fodrozódó tengerben, de most nem erről van 
szó. Az igazi úszásról van szó: ütemesen, 
szabályosan, nem gondolva semmi másra. 
Úszni nemcsak teljesítménysportként lehet. 
Kitűnő relaxáció testnek, léleknek, korhatá-
rok nélkül.

Valamikor hegyvidéki embernek nyáron 
sem volt lehetősége úszni, ezért kevesen 
is tanultak meg. Ma, a fedett sportlétesít-
mények idejében, úszhatunk télen-nyáron, 
egész évben, időjárástól függetlenül. Megte-
hetik a csíkszeredaiak is, amióta működik a 
Csíki Csobbanó. És ha már adott a lehető-
ség, a polgármesteri hivatal által támogatott 
Kori&úszás program keretében sok kisdiák 
sajátíthatja el a helyes úszás titkait, hogy 
még ha nem is feltétlenül versenyszerűen, de 
egészségesen és élvezettel hódolhassanak e 
sport örömeinek. Hétköznap délelőttönként 
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Mozgás, sport: lehetőségek

Tél. Mínusz 10-15 fok. Meleg lakásból meleg 
autóba, meleg autóval meleg munkahelyre. 
A friss levegőn töltött idő nem több mint tíz 
perc. Sokunknak ismerős a fenti képlet. Az 
évszakra jellemző hideg, szürkeség, korai 
sötétedés pedig még inkább eltántorít ben-
nünket attól, hogy szabadidőnk legalább egy 
részét a szabadban töltsük. Ha sikerül tuda-
tosítanunk magunkban a friss levegőn való 
mozgás jótékony hatásait (csak néhányat 
említve: vidámabbak leszünk, ellenállóbb 
lesz a szervezetünk, szórakozva égethetjük 
a kalóriákat), vagy motivációként felidézzük 
magunkban, hogy gyermekként mennyire 
vártuk már a telet, a havat, máris jöhet a réte-
ges öltözék, és irány a közeli domb, a sí- vagy 
korcsolyapálya, de akár elsétálhatunk a Csíki 
Csobbanóba.

Körképünkben a közelünkben található 
lehetőségeket mutatjuk be, a teljesség igénye 
nélkül. 

Hargitafürdő
A mienk, itt lakunk a tövében, mégsem hasz-
náljuk ki eléggé a lehetőségeit. Az idény első 
felében a telep sikeresen működött. Annak 
ellenére, hogy jóformán nem volt hó, a for-
galom hozzávetőlegesen azonos volt a ta-
valyival, sőt, talán jobb a hosszabb ünnepi 
időszak és a diákok vakációja alatt. Az adott 
időszakban a megközelítőleg ezer szálláshely 
foglaltsága 98%-ra becsülhető. A vendégek 
nagy többsége távolabbról érkezett. A sport-
létesítmények forgalmából az tűnik ki, hogy 
kevés olyan vendég volt, aki a városból és kör-

a medence két sávja a gyerekek egészséges 
fejlődését szolgálja, de bőségesen van hely 
mindenki másnak.

A város fedett sportuszodája változatlanul 
hétköznap 6.00–22.00 óra között, szomba-
ton és vasárnap pedig 9.00–21.00 óra között 
várja vendégeit. A napi programot az edzé-
seknek fenntartott időszak szakítja meg dél-
után 3-tól este 6-ig. A három órára érvényes 
felnőttjegy 15 lej, de egész sor kedvezmény 
könnyíti a belépést. A bérletesek kedvezmé-
nye mellett a nyugdíjasok 8 lejért úszhatnak, 
a mozgássérültek 5 lejért válthatnak jegyet 
két órányi úszásra, míg a diákok reggel 6-tól 
délután 3-ig 10 lejért juthatnak vízbe. Ba-
baúsztatásra külön kedvezménnyel 10 lejért 
egy felnőtt léphet be egy kisgyerekkel min-
den hétköznap 8-tól délután 3-ig.

Frissebb információkat a Csíki Fürdők 
Facebook-oldalán találnak. 

Hétvégre jégre
Ha egy idegen megkérdezné, hogy milyen 
sportnak hódolnak a csíkiak, elsőre a válasz 
az volna, hogy korcsolya és jégkorong. Még a 
lányok is jégkorongoznak. Igaz vagy nem, ez 
az általános kép.

Az alig egy éve felavatott, a polgármesteri 
hivatal által működtetett Molnár Lajos mű-
jégpálya szolgálja ki hatékonyan a lakosság 
szükségleteit, igyekszik kielégíteni igénye-
it. Hétköznap délelőttönként a város ön-
kormányzata által fenntartott Kori&úszás 
program keretében használják ki a létesít-
ményt, 2 óra után alcsíki települések sporto-
lói edzenek, majd este az amatőr jégkoron-
gozók élnek a pálya adta lehetőséggel. Az 
idő legnagyobb hányadában, a hétköznapok 
egészében a szervezett sportolás helyszíne 
a Molnár Lajos jégpálya, azonban a hétvége 
mindenkié.

Minden szombaton és vasárnap délelőtt 11 
órától déli 1-ig, majd este 6-tól 8-ig a gyerekek 
6 lejért, felnőttek 10 lejért korcsolyázhatnak. 
A létesítmény egyszerre 200 korcsolyázónak 
enged belépést, és befogadóképessége fölött 
nem fogad be vendégeket, hogy biztosított 
legyen a mozgás élvezhetősége. Az érdeklő-
dők állandóan értesülhetnek a programot és 
árakat illető minden friss hírről, változásról a 
műjégpálya Facebook-oldaláról.

Aki a csúszkálás hagyományos örömeit 
szeretné átélni, korcsolyázhat a szabadban 
a taplocai jégpályán is, naponta 9.00–20.00 
óra között. n
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krónika

DECEMBEr 5.

Ünnepi fények Csíkszeredában
Lassan ünnepi fénybe öltözött a város, a 
megyeszékhely központi parkjában el-
kezdte felszerelni az ezzel megbízott cég 
a díszvilágítást, a szakemberek darus, 
kosaras autó segítségével feszítették ki a 
villanyoszlopok közé az ünnepi fényfüzé-
reket. Tavaly az önkormányzat a Kossuth 
utcában és a Vár téren a korábban hasz-
nált díszítőelemeket kicserélte, új fényfü-
zéreket vásárolt, 2017-ben azonban a jövő 
évi megszorító költségvetés miatt Füleki 
Zoltán alpolgármester szerint a városháza 
minimálisra csökkentette a kiadásait. „Az 
előző években új, jó minőségű fényfüzére-
ket és egyéb díszítőelemet vásárolt az ön-
kormányzat, így idén megtehettük, hogy 
a minimálisra csökkentsük a karácsonyi 
díszvilágítás költségét” – mondta lapunk-
nak Füleki Zoltán alpolgármester. 

Határon túli közösségeket segít  
a Bethlen Gábor Alap
A tavalyinál korábban hirdették meg a 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) 
magyar kultúráért és oktatásért nevű pá-
lyázati felhívását, amelynek a keretösszege 
is nőtt az idén – hangzott el a BGA pozso-
nyi sajtótájékoztatóján. A határidőkre és 
a pályázati összegekre vonatkozó változá-
sokról szóló pozsonyi sajtótájékoztatón Er-
délyi Rudolf, a Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt. (BGA) vezérigazgatója elmondta, a 
változtatás célja, hogy tervezhetőbbé váljon 
a pályázó szervezetek működése, a követ-
kező üzleti évet minél korábban, a döntés 
ismeretében tudják tervezni. A döntésben 
az is közrejátszott, hogy közelebb vigyék 
a tényleges tevékenységet a finanszírozá-
si időponthoz. Ezért a pályázati kiírások, 
majd az elbírálások és kifizetések is három 
hónappal korábban megvalósulnak, mint a 
korábbi években. A pályázatok célja azon-
ban a jövőben is az, hogy segítse a külhoni 
magyarok szülőföldön való boldogulását és 
nemzeti azonosságtudatának megőrzését. 
A külhoni magyarokat megcélzó, a magyar 
kultúráért és oktatásért tárgyában meghir-
detett pályázati felhívás keretösszege 726 
millió forint, ez 126 millióval több mint 
egy évvel korábban volt. 

DECEMBEr 6.

Harvíz Rt. felhívás
A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató 
felhívást tett közzé, amelyben tájékoztat-

Mi történt 2017 decemberében   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

ják a fogyasztókat, hogy a vállalat szol-
gáltatási területéhez tartozó utcákban a 
lakóknak kötelező módon csatlakozniuk 
kell a csatornahálózatra. A felhívás azok-
ra a háztartásokra vonatkozik, amelynek 
a telekhatárában már kiépült a rendszer. 
Hozzáteszik, hogy új vízszolgáltatási 
szerződést is csak abban az esetben köt-
nek, ha a kérvényező a szennyvízelvezető 
rendszerhez is csatlakozik. A Harvíz a 
2006/241-es törvényre hivatkozik, amely 
kimondja, hogy a felhasználóknak köte-
lezően csatlakozniuk kell a már meglévő 
vagy újonnan kivitelezett szennyvízhá-
lózatokra, ez jogi és magánszemélyekre, 
illetve azokra is vonatkozik, akik saját 
kúttal rendelkeznek. Ez alól csak azok 
képeznek kivételt, akiknek a tisztított 
szennyvíz minőségi követelményeinek 
megfelelően működő saját tisztítóállo-
mása van. A felhívásban arra kérik a fel-
használókat, hogy a saját vízórájukat és a 
hozzá tartozó alkatrészeket ne feledjék el 
szigetelni a nagy fagyok előtt. A Harvíz 
Rt. és a Hargita Víz Egyesület legutóbbi 
közgyűlésén arról döntött, hogy az újon-
nan kiépített hálózatra a háztartások 85 
százalékának kell csatlakoznia jövő év 
május 31-ig. A szolgáltatás díja a csatlako-
zások számától és a fogyasztás mértékétől 
is függ majd. 

DECEMBEr 7.

Fodor Sándor és Csipike kap 
szobrot Csíkszeredában
Határozattal fogadta el Csíkszereda ön-
kormányzati képviselői-testülete azt a ja-
vaslatot, miszerint Fodor Sándor írót és hí-
res meseregény-figuráját, Csipikét ábrázoló 
szobrot állítsanak a központi parkban. A 
csíksomlyói születésű író tiszteletére em-
léktáblát is avatnának egykori lakóházánál, 
illetve felmerült az is, hogy utcát vagy utca-
részt nevezzenek el róla a városban. Ráduly 
Róbert Kálmán polgármester véleménye 
szerint ennek a szobornak nem szabad ol-
csó műalkotásnak lennie, legalább 100 ezer 
eurós nagyságrendű összeget szánnának az 
alkotásra. Mint mondta, feltehetően éveket 
kell várni arra, hogy a szobor elkészüljön, 
és a helyére kerüljön. Az utcanévadással 
várják a kezdeményezők javaslatait, ugyan-
is több városrész is felmerült. Továbbá Fo-
dor Sándor egykori lakóháza elé, amely a 
Szék útján található – és jelenleg más csa-
lád tulajdonában van –, a járdaszegély és 
a kerítés közötti füves részre emléktáblát 
helyeznének el. 

DECEMBEr 12.

Nézőszámtól függ a vetítések 
folytatása
Folyamatosan bővült a Csíki Mozi prog-
ramkínálata: például a cannes-i film-
fesztivál legjobb filmnek járó Arany Pál-
ma-díját elnyerő A négyzet című filmjét 
láthatta a közönség. Amennyiben a néző-
szám indokolja, a hasonló, magas jogdíja-
kat követelő filmek vetítése is folytatódik. 
Fábri Zoltán nemzetközileg jegyzett ren-
dező születésének századik évfordulójá-
ra emlékezett októberben a csíkszeredai 
önkormányzat, és több, a Kossuth-díjas 
alkotó rendezésében jegyzett filmet tű-
zött műsorra a Csíki Mozi programjában. 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester ak-
kor azt nyilatkozta a sajtó képviselőinek, 
hogy az utófesztiválként működő vetíté-
sek sorában több művészfilmet és a szak-
ma által díjazott, illetve elismert alkotást 
szeretnének műsorra tűzni a moziban. 
A szeptemberben elindított folyamatos 
filmvetítések alatt egyébként már közel 
14 ezer személy váltott jegyet a mozi mű-
sorában szereplő filmek valamelyikére. A 
folytatásban pedig a magaskultúrát képvi-
selő cannes-i filmekre válthattak jegyet a 
filmkedvelők.

DECEMBEr 15.

Kincses város lett  
Csíkszereda is
Bemutatták a Csíki Székely Múzeumban 
a Kincses Képeskönyv sorozat legújabb, 
Csíkszeredáról szóló részét. Nagy sze-
repet vállalt a kiadvány elkészítésében a 
Csíki Székely Múzeum munkaközössé-
ge: Botár István, Daczó Katalin, Darvas 
Lóránt, Demény Enikő, Fazakas Gabri-
ella, Gyarmati Zsolt, Jakab-Ladó Ágota, 
Karda-Markaly Aranka, Kósa Béla és 
Muckenhaupt Erzsébet. Ők vállalták a 
13 fejezet megírását. A rendszerváltozás 
óta eltelt 27 évben Vofkori György Csík-
szeredáról szóló kötete után ez a második 
jelentős, átfogó kiadvány, amely a város 
történetét mutatja be.

DECEMBEr 18.

Kitüntették Márton Árpádot  
és Molnár Leventét
A Magyar Tudományos Akadémia dísz-
termében Magyar Örökség Díjjal ismerték 
el rangos művészek munkásságát, köztük 
Márton Árpád festészetét és Molnár Le-
vente operaénekes tehetséggondozó mű-
vészetét. Nyolcvankilencedik alkalommal 
tüntetett ki a Magyar Örökség és Euró-
pa Egyesület által felkért Bírálóbizottság 
olyan személyeket, intézményeket, eljárá-
sokat, akik és amelyek kiemelkedővé teszik 
a magyarság tevékenységeit. 
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 DECEMBEr 22.

Elfoglalta hivatalát  
az új főkonzul
Tóth László személyében új vezetője van 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusá-
nak. A 42 éves diplomata marosvásárhelyi 
születésű, gyermekkora egy részét a Gyime-
sekben töltötte, főkonzulként a képviselet 
zavartalan működését és a megnövekedett 

feladatkör zökkenőmentes ellátását tűzte ki  
célul. A diplomata bemutatkozásként elmond-
ta, hogy Marosvásárhelyen született 1975-
ben, szülei Magyarózdon dolgoztak peda-
gógusként, az ottani magyar iskola megszű-
nését követően magyartanár édesanyját a 
Gyimes völgyébe, Hidegségre helyezték. Két 
évet itt járt iskolába, majd Marosvásárhelyen 
bentlakó diák volt, a művészeti iskolában 
érettségizett 1993-ban. Tanulmányait Bu-

dapesten, a Károli Gáspár Református Egye-
tem bölcsészettudományi karán folytatta, 
majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
történettudományi doktori iskolájának hall-
gatója volt. Dolgozott középiskolai tanár-
ként és óraadó tanárként a Károli Gáspár 
Református Egyetemen. Időközben megnő-
sült, munkája és családja immár Magyaror-
szághoz kötötte, felesége viszont udvarhely-
széki. n

Anyakönyv 
– 2017. november – 
 
Születések

Darvas Örs
Kristó Márk 
Tőke Léna Hanna
György Bálint
Szőcs Anna
Crăciun David-Gabriel
Saftencu Hanna
Veres Mátyás Vidor
Puşcaş David-Alexandru
Kristály Csenge
Kurkó Bence Benedek
Ványolós Zsombor
Bertalan Hanna Mária
Teleucă Arianna-Maria
László Eszter

Anyakönyv 
– 2017. december – 
 
Születések

Vitos Ildikó
Vitos Enikő
Biró Anna
Csiszér Mátyás Alfonz
Gostian Alex-Liviu
Nagy-Galaczi Orsolya
Simon Áron
Szatmári Réka
Petrikó Krisztina
Incze Péter
Căluți Andrei
Bodó Zétény
Szőke Éva Mária
Munca Sofia Ioana
Gábor Barbara
Kozma Zselyke
Abosi Zoltán
Bedő Ágnes
Bedő Orsolya
Andrási Mátyás

Căluşer-Csedő Sára 
György Endre László
Molnár Milán 
Imre Ágota
Lávay Henrietta
Orbán Helén Szonja
Barcsa Gáspár
 
Elhalálozások

Vrencian Gheorghe 
Nyaradi Csaba Francisc
András Alexandru 
Burjan Andrei 
Antal Ernest Iosif
Ambrus Elisabeta
Pop Éva 
Haja Viorel 
Todor Vasile 
Sárkány Ilona 
Tankó-Bartalis Lóránd
Fülöp Ladislau 

Adorján Lotti
Kolcsár Zalán
Buzogány Magor Bulcsú
Csató-Bene Emőke
Mag Sára
Colcer Bálint
Sándor Huba
Antal Mátyás István
Rostás Mária Dorottya
Filipoae Elena
Kézel Kadosa Zoárd
Piros Bolda

Elhalálozások

Imre Coloman
Santó Erji
Tamas Szora Zoltán
Sztankovszky Piroska Mária
Nedelka Julianna
Fulga Elena
Gergely Ferencz
Cserei Arpad
Páll Ana Maria
Doczy Rossler János
Dorgo Koloman Emeric
Bakó Gavril Iosif

Pongrácz Ecaterina
Tordai Gabriella
Pal Nicolae
Horváth Ferenc
Burus Arpad
Deák Ilona 
Gaál Zoltán Ilyés 
Vitos Zsofia
Tankó Sándor 
Ionescu Dan
Kelemen Paraschiva
Lupu Constantin
Nagy Sándor
Orosz Ignație
Marton Margit 
 
Házasságkötések 

Andraş Levente – Gábor Mónika 
András Ferenc-József –  
                  Martini Eszter
Katona János – Balázs Katalin 

Lăzărescu Dănuț
Kánya Elisabeta
Ferencz Béla
Burlacu Ioan
Gergely Tibor
Mitocariu Ion
Kelemen Tiberiu
Gál Rozalia
Căpraru Vasilica
Incze Gáspár
Lőrincz Ileana
Dobrovolschi Jolanda
Iriza Liliana 

Házasságkötések 

Birta Nándor – Áda Noémi
Péter Attila – Kopacz Magdolna
Spiridon Gheorghiță – 
  Ciobanu Florina-Didina
Daradics Zoltán Lorand – 
                      Cercel Daniela
Mituleci Daniel-Valentin – 
     Ignătescu Alexandra
Kilyén Attila Őrs – Molnár Kinga
Kinda István Attila – Fülöp Ildikó
Andrási Jenő – Ábrahám Hajnalka n
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2017. november 17-
én rendkívüli ülést, november 24-én 
pedig soros ülést tartott. Decemberben 
három rendkívüli ülés volt, 6-án, 14-
én, illetve 20-án, a 2017-es év utolsó 
soros ülésére pedig 22-én került sor. A 
következő határozattervezetekről dön-
töttek.

319-es határozat
a 2017/311-es számú határozat visszavoná-
sára, valamint a Csíkszeredai Iskolás Sport-
klub helyi költésgvetésből való 2017-es évi 
támogatása elfogadására

320-as határozat
a 2015/154-es határozattal elfogadott, utó-
lag módosított és kiegészített „Parkolók, 
utca és sétányok a Kalász negyed övezeté-
ben” megnevezésű beruházás megvalósítha-
tósági tanulmány módosítására

321-es határozat
a „Csíkszereda Megyei Jogú Város terelő-
útja észak-déli szakaszának kivitelezése” 
megnevezésű beruházás megvalósítható-
sági tanulmánya, utólag módosított és ki-
egészített 2013/241-es határozata módosí-
tására

322-es határozat
a 2016/310-es számú önkormányzati ha-
tározat kiegészítésére, amely Csíkszereda 
Megyei Jogú Város helyi adóit, illetékeit, 
valamint különleges illetékeit állapítja meg 
a 2017-es évre

323-as határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakások-
hoz tartozó területek használatba adá-
sáról

324-es határozat
a köztulajdonban lévő javak bérbeadásá-
nak jóváhagyására és az abból származó 
jövedelmének meghatározására

325-ös határozat
a 65005-ös számú csíkszeredai telekkönyv-
be feljegyzett, 158 nm terület használati jo-
gáról való lemondás elfogadására

326-os határozat
a Szabadság tér 18. szám alatti Nagy Ist-
ván Középiskola épületében található ke-
reskedelmi felület versenytárgyaláson való 
bérbe adásáról

327-es határozat
a Nagyrét utca 4 bis és 6 bis szám alatti 
ingatlanok lakrészekre való osztásának jó-
váhagyására

A városi önkormányzat határozataiból

328-as határozat
a 2008/6-os számú határozattal elfogadott 
közvagyonlista 2013/3-as sz. határozattal 
való bővítésének és módosításának elfoga-
dására

329-es határozat
a polgármesteri szakapparátus 2018. évi köz-
hivatali tisztség-tervezetének jóváhagyására

330-es határozat
a „Testvériség sugárút 22/A szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának jóváhagyására

331-es határozat
a „Pacsirta sétány 2. szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok dokumentációjának 
jóváhagyására 

332-es határozat
a „Lendület sétány 14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok dokumentációjának 
jóváhagyására

333-as határozat
a „Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának jóváhagyására

334-es határozat
a „Hunyadi János utca 33/A,B,C szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának jóváhagyására

335-ös határozat
a „Hunyadi János utca 35/A,B szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának jóváhagyására

336-os határozat
a „Tető utca 13/A,B szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok dokumentációjának 
jóváhagyására

337-es határozat
az „Aranyalma Óvoda felujítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munká-
latok dokumentációjának jóváhagyására 
vonatkozó 2017/98-as sz. utólag módo-
sított és kiegészített határozat módosí-
tására 

338-as határozat
az „Aranyalma Napközi felújítása” megne-
vezésű pályázat jóváhagyására

339-es határozat
a „Csíkszereda Megyei Jogú Város távhő-
rend szerének felújítása: a Szív, illetve Malom 
utcai kazánházak összekötése” megnevezésű 
beruházás megvalósíthatósági tanulmányá-
nak jóváhagyására

340-es határozat
a „Hargita megye víz- és szennyvíz közmű-
rendszereinek bővítése és felújítása” elneve-
zésű projekt keretében előkészített, rövid 
távú, 2014–2020 időszakra vonatkozó be-
ruházási terv megvalósíthatósági tanulmá-
nyának finanszírozásáról szóló 2015/262-
ös számú határozat módosítására

341-es határozat
a 2017. decemberi kulturális programok el-
fogadásáról 

342-es határozat
a 2017/62-es számú, utólag módosított és 
kiegészített, Csíkszereda Megyei Jogú Város 
2017. évi kulturális programjainak és költ-
ségvetésének jóváhagyásáról című határozat 
1-es számú mellékletének módosítására

343-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Cimbora 
nevű óvodájában, két (óvoda előtti) csoport 
létrehozására, a 2016–2017-es tanévre vo-
natkozó 2016/293-as számú határozat 1-es 
cikkelyének módosítására 

344-es határozat
az önkormányzati testület utólag módosí-
tott és kiegészített 2017/58-as határozatá-
val jóváhagyott 2017-es költségvetés módo-
sítására és kiegészítésére

345-ös határozat
a román állam által eltulajdonított beltelkek 
tulajdonjogának visszaállítására, a 1991/18-
as, időszerűsített és elfogadott földtörvény 
36-os szakaszának, 3-as bekezdésének ér-
telmében, Péter Clara részére

346-os határozat
a román állam által eltulajdonított beltelkek 
tulajdonjogának visszaállítására, a 1991/18-
as, időszerűsített és elfogadott földtörvény 
36-os szakaszának, 3-as bekezdésének ér-
telmében, Matiaș Katalin-Éva részére

347-es határozat
a román állam által eltulajdonított beltelkek 
tulajdonjogának visszaállítására, a 1991/18-
as, időszerűsített és elfogadott földtörvény 
36-os szakaszának, 3-as bekezdésének ér-
telmében, Czikó Martin és Czikó Ana ré-
szére

348-as határozat
ingatlanok beszerzési szabályzatának az 
elfogadásáról 
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361-es határozat 
a 2017-es, teljesen vagy részlegesen helyi 
költségvetésből támogatott beruházási lista 
módosítására 

362-es határozat 
a „Parkolók, utak és sétányok a Sadoveanu 
utca 33. udvarának rendezése“ megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációjának a jóváhagyásáról 

363-as határozat 
a „Nagy Imre Általános Iskola udvarrende-
zése“ megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának a jóváha-
gyására

364-es határozat 
az önkormányzati testület utólag módosí-
tott és kiegészített 2017/58-as határozatá-
val jóváhagyott 2017-es költségvetés módo-
sítására és kiegészítésére

365-ös határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

366-os határozat 
a víz- és csatornaszolgáltatás átruházásának 
jóváhagyására, valamint az átruházási szer-
ződés jóváhagyását elfogadó 2009/127-es 
határozat módosítására

367-es határozat 
a Hunyadi János szám nélküli terület ver-
senytárgyaláson való haszonbérbe adásáról 

368-as határozat 
a „Cimbora Óvoda felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációjának jóváhagyására előterjesztett 
2017/128-as, utólag módosított és kiegészí-
tett határozat módosítására 

369-es határozat 
a „Cimbora Napközi felújítása”megnevezésű 
pályázat jóváhagyásáról 

370-es határozat 
a „Liviu Rebreanu Általános Iskola felújí-
tása” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának jóváhagyá-
sára előterjesztett 2017/151-es, utólag mó-
dosított és kiegészített határozat módosítá-
sára 

371-es határozat 
a „Liviu Rebreanu Iskola Általános felujítása” 
megnevezésű pályázat jóváhagyásáról 

372-es határozat 
a „Tulipán Óvoda felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok doku-
mentációjának jóváhagyására előterjesztett 
2017/99-es, utólag módosított és kiegészí-
tett határozat módosítására 

349-es határozat
a „Sportterem a Nagy István Középiskolánál” 
megnevezésű beruházás meg va ló  síthatosági 
tanulmányát jóváhagyó 2012/ 81-es utó-
lag módosított és kiegészített határozat 
módosításásra és kiegészítésére 

350-es határozat
a polgármesteri szakapparátus közhivata-
li tisztség-tervezetének változásairól 2017. 
december 1-jei kezdettel

351-es határozat
a „Sportterem a Petőfi Sándor Általá-
nos Iskolánál” megnevezésű beruházás 
megvalósíthatosági tanulmányát jóváha-
gyó 2012/209-es utólag módosított és ki-
egészített határozat módosításásra és ki-
egészítésére 

352-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adó-
inak, illetékeinek valamint különleges ille-
tékeinek megállapításáról a 2018-as évre

353-as határozat
a „Zsögödi művelődési ház belső felújítása 
és fűtésrendszerének módosítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációjának jóváhagyására vonat-
kozó 2017/192-es határozat módosítására 

354-es határozat 
az önkormányzati testület utólag módosí-
tott és kiegészített 2017/58-as határozatá-
val jóváhagyott 2017-es költségvetés módo-
sítására és kiegészítésére

355-ös határozat 
a csíkszeredai központi parkban elhelye-
zendő Fodor Sándor-szobor megvalósítha-
tósági tanulmánya megrendelésére

356-os határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri szakapparátusának alapbérezéséről 
szóló 2017/206-os számú határozat módo-
sítására 

357-es határozat 
a polgármesteri szakapparátus státusjegy-
zékének módosítására, 2017. december 1-jei 
kezdettel

358-as határozat 
a 2017-es teljesen vagy részlegesen helyi költ-
ségvetésből támogatott beruházási lajstrom 
módosítására 

359-es határozat 
a Makó testvérváros által szervezett progra-
mokon részt vevő küldöttség névszerűsítésére

360-as határozat 
a Sport Club Csíkszereda helyi költségve-
tésből való támogatására a 2017-es évre

373-as határozat
„Tulipán Napközi felújítása”megnevezésű 
pályázat jóváhagyásáról

374-es határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselő-
jének felhatalmazásáról, az Alcsík Kistér-
ségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén való 
szavazásáról, a hulladékszállítási szolgál-
tatások díjszabásának módosítását illetően

375-ös határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjé-
nek felhatalmazásáról a Hargita Víz Egye-
sület közgyűlésén való részvételére

376-os határozat 
az épületadó-mentesítés jóváhagyására azon 
épületeknél, amelyeknél a tulajdonosok a 
2011/153-as törvénynek megfelelő beruhá-
zásokat eszközöltek 

377-es határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város alárendelt 
kul turális intézményvezetőinek éves tevékeny-
ségértékelési szabályzatának elfogadására

378-as határozat 
Csíkszereda közigazgatási területén műkö-
dő, idős személyekkel foglalkozó szerveze-
tek, alapítványok tevékenységeinek, 2018-as 
évben tervezett programjai finanszírozásá-
nak jóváhagyására

379-es határozat 
Csíkszereda közigazgatási területén műkö-
dő, fogyatékkal élő személyekkel foglalko-
zó szervezetek, alapítványok tevékenysége-
inek, a 2018-as évben tervezett programjai 
finanszírozásának jóváhagyására

380-as határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2018. évi 
kulturális, sport pályázati kiírásainak jóvá-
hagyásáról, valamint a Csíkszereda terüle-
tén működő, törvény által elismert egyhá-
zak éves támogatási programjáról 2018-ban

381-es határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város „Sólyom” 
utca megnevezésének elfogadásáról szóló 
307-es számú határozat módosításának jó-
váhagyására

382-es határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város „Új mező” 
utca megnevezésének elfogadásáról szóló 
308-as számú határozat módosításának jó-
váhagyására

383-as határozat 
egyes bérleti szerződések meghosszabbítá-
sának jóváhagyására

384-es határozat 
az Országos Lakásügynökség által épített   
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Tisztelt csíkszeredai polgárok!

A 2017-es év folyamán Önök közül sokan 
vettek részt a 2006 ősze óta elindított hon-
ismereti, történeti, művelődési előadás-so-
rozatunk, a Honfoglalás előttől az Európai 
Unió utánig különféle témájú előadásain, 
könyvbemutatóin. A 204. előadásához érke-
zett sorozat keretében, 2017-ben 26 előadás 
volt megtartva, kezdve a székely Trianonnal; 
az őstörténeti rítusok a székely magyar sors-
forduló szokásokban; az erdélyi fejedelemség 
hadserege-témákkal, folytatva a magyar és az 
erdélyi magyar színpad nagyasszonyaival; az 
önrendelkező székely faluval; az európai hu-
nok történetével; a Székelyföld, önrendelke-
zésének évszázadaival és a 21. századi kihívá-

Évet zártunk és évet köszöntünk!
saival. Számos más téma között szerepeltek 
a Csík természetes névadással keletkezett 
helynevei; a Székelyföld csodálatos tájai, s 
legvégül a betlehemi csillaggal. A reformáció 
éve lévén, Törés vagy folytonosság címmel 
tanulságos előadást hallhattunk. A sok, igen 
színes és értékes előadás közül két könyvbe-
mutatót külön is kiemelnék, hisz mindkettő 
a városunkkal kapcsolatos. Az egyik a csík-
szeredai népszínjátszás 1978–1987 közötti 
történetét taglaló könyvbemutató és visz-
szaemlékezés volt, a másik pedig a felégetett 
városunk 1940-es, örömmámor közepette 
való őszi hazatérését mutatja be írásban és 
képekben egyaránt.

Tisztelt csíkszeredai polgárok! A magam, 
valamint Csíkszereda Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala és önkormányzata 
nevében is illő tisztelettel megköszönöm az 
Önök hozzáállását és elkötelezettséget, ame-
lyet 2017-ben is tanúsítottak. Bízom benne, 
hogy az Önök rendszeres és tudatos részvé-
telének is köszönhetően, a 2018-as évben is 
együtt folytathatjuk az új székely és magyar 
szellemi honfoglalásunkat kiteljesítő előadás-
sorozatot. Ízelítőül, alább máris megtalálhat-
ják a februárra tervezett előadásokat. 

A Székely Tv-nek kiemelten is megköszö-
nöm, hogy az előadásokat rögzítette és azo-
kat utólagosan és többször is műsorra tűzte, 
azaz több ezer (nem csak) csíkszeredai pol-
gár számára is közkincsé tette.

Egy emberibb és magyarabb 2018-at !

Veress Dávid önkormányzati képviselő, az 
előadás-sorozat szervezője

 lakások bérleti szerződései meghosszabbítá-
sának és újraszámolt béreinek jóváhagyására

385-ös határozat 
a csíkszeredai Molnár Lajos Műjégpálya mű-
ködési szabályzatának elfogadásáról

386-os határozat 
a 2011/29-es számú határozattal jóváha-
gyott, a városi temető különleges adózási 
illetékének és a sírhelyek bérleti szerződésé-
nek módosítására

387-es határozat 
az Önkormányzat gyűléselnökének, vala-
mint helyettesének megválasztására, 2018. 
január, február és március hónapokra

388-as határozat 
Csíkszereda 2018-as eseménynaptárának el-
fo ga dására 

389-es határozat 
a Csíkszereda Megyei Jogú Város kereske-
delmi egységei alkalmazottai bérezésének 
a 2017. június 1. – szeptember 30. közötti 
átlagbérezési szinten való megtartása 2018. 
január 1-jétől kezdődően

390-es határozat 
a Csíkszereda Megyei Jogú Város pol-
gármesteri szakapparátusához és a helyi 
önkormányzat hatáskörébe tartozó köz-
szolgálatok apparátusához tartozó közal-
kalmazottak és szerződéses alkalmazottak 
alapfizetési szintje megállapítását illető 
2017/206-os sz. határozat 2018. január 
1-jével életbe lépő módosításáról

391-es határozat 
a VSK Csíkszereda szakapparátus a stá-
tusjegyzékének módosítására 2018. január 
1-jei kezdettel 

392-es határozat
a 2017-es teljesen vagy részlegesen helyi költ-
ségvetésből támogatott beruházási lista mó-
dosítására 

393-as határozat 
a 2011/65-ös határozattal jóváhagyott, mó-
dosított és kiegészített „Terelőút kialakítása 
Csíkszeredában” megnevezésű beruházás 
megvalósíthatósági tanulmány módosítá-
sára

394-es határozat 
a csíkszeredai Molnár Lajos Műjégpálya 
2016/375-ös határozattal elfogadott ügyke-
zelési konvenciójának módosítására

395-ös határozat 
a Harvíz Rt. vezérigazgatói állásának el-
foglalására kidolgozott elváráslista és pon-
tozási rendszer elfogadásáról n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat februári témái
M. Imelda nővér, Péter Mária: Kneipp-terápia (vízgyógyászat)  
2018. február 2., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

„Az egészségünket nem visszaszerezni, ha-
nem megőrizni kell.” – vallja Sebastian Kne-
ipp, katolikus pap, a vízterápia újra fel fe dezője 
és továbbfejlesztője. A róla elnevezett Kneipp- 
kúra természetes alapokon nyugvó gyógy-
mód, egyszerű, természetes eszközökkel és 
kíméletes alkalmazási móddal. Magába fog-
lalja a hideg-meleg, sőt olykor a forró víz és a 
gőz használatát. Ez ma már Németországban 
elismert gyógymód és az orvosképzés szerves 
részévé vált. A víz ugyanis, sokféle alkalma-
zása által, széleskörű gyógyászati lehetősége-

ket kínál a különböző betegségek elleni küz-
delemben. A terápia sikerei azt bizonyítják, 
hogy érdemes megtanulni a víz helyes hasz-
nálatát, gyógyszerként tekinteni arra, amit 
orvosságként szánt nekünk a Teremtőnk. 
A Honfoglalás előttől az Európai Unió utá-
nig sorozat február havi első előadója, Péter 
Mária, Imelda nővér a Kneipp-terápia rejtel-
meibe vezeti be az érdeklődő közönséget. Az 
előadás során fény derül többek között arra 
is, hogy például a hideg víz rövid ideig való 
használata megedzi a szervezetünket, erősíti 

az immunrendszert, serkenti az anyagcserét, 
szabályozza a vérnyomást és élénkíti, frissíti 
az idegrendszert.

M. Imelda nővér, Péter Mária (1975) a szé-
kelyudvarhelyi ferences nővérek közösségé-
nek tagja. A Kneipp-terápiával, avagy a víz-
terápiával Németországban ismerkedett meg. 
Ott végezte el a képzést 2013–2015 között és 
két éven keresztül szakemberekkel, orvosok-
kal dolgozott együtt Bad Wörishofenben, 
ahol Kneipp kifejlesztette a terápiáját. 
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Fogadónapok: főbb városházi 
szakosztályok
A csíkszeredai Városháza mindennapi tö-
rekvése, hogy javítsa kapcsolatait a megye-
székhely állami és magánszférához tartozó 

intézményeivel, ugyanakkor éppoly fontos-
sággal bír az állandó törekvés, melynek célja 
az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megyeszék-

hely polgáraival. Éppen ebből a megfontolás-
ból, azért hogy a városunk lakói érezzék és 
tudják: gondjaik és kérdéseik a mi gondjaink 
és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk a Vá-
rosháza főbb osztályainak a fogadónapját és 
az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 09.00 – 10.00 

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó és kereskedelmi osztály Csütörtök 11.00 – 13.00 

Kulturális, ifjúsági, sport és turisztikai programok osztálya Csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

Főépítész Hétfő 09.00 – 13.00 

Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási és útkarbantartási iroda Szerda 13.00 – 14.00 

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 09.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján működő 
Városházi bejelentőn keresztül jelezhetik, 
amennyiben rongálásokat, vagy meghibáso-
dásokat észlelnek a város területén. Kérjük, 

amennyiben segíteni kívánnak ezek helyre-
hozásában, megoldásában, írják meg a ta-
pasztalt problémákat, hogy minél hamarabb 
kijavíthassuk azokat. Ugyanakkor ismételten 

a figyelmükbe ajánljuk a Városházán kihe-
lyezett gyűjtőládát. Az ötlet- és panaszláda 
a déli bejáratnál, az ügyfélszolgálati iroda 
melletti részen található. n

Kelet Kapuja
A 2014-től Erdővidéken évente megrende-
zett Magyar Örökség tábor előadói, szerve-
zői fogalmazták meg egy olyan tudományos 
műhely igényét, ahol a kutatók közzétehetik 
legújabb eredményeiket. Ez az igény egy új 
történelmi folyóiratban öltött testet, mely-
nek kiadását a Tortoma Kiadó vállalta fel.
A 2017 nyarán indult Kelet Kapuja című 
magyar őstörténeti, keletkutatási kiadvány-

 Dr. Obrusánszky Borbála: Kelet kapuja – folyóirat-ismertetés 
2018. február 16., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

ban külföldi és magyar szerzők tanulmá-
nyait olvashatják a Kárpát-medencei olva-
sók, közérthető stílusban.

Európa ura, Attila
A hunok európai története nem valós té-
nyeken alapul, sok történelmi összefogla-
lóban a késő ókornál nem is említik meg 
Attilát és hunjait. Sem hazánkban, sem 
a külföldi szakirodalomban nem kutatják 

a magyar krónikák adatait, valamint a 
Kárpát-medencei magyar és székely hun 
hagyományban leírtakat. A jelenlegi mű a 
magyar krónikai hagyományokra támasz-
kodva, a latin és görög forrásokkal össze-
vetve próbálja tisztázni a hun történelem 
számos kérdését, így a Kárpát-medencei 
bejövetelt és letelepedést, a római-hun kap-
csolatokat és a hunok szerepét a késő ókor 
történelmében.

A plébániatemplomok mellett a csíki kö-
zépkori egyháztopográfia fontos elemei 
voltak a kápolnák is. Más vidékektől el-
térően, a katolikus hiten maradt Csíkban  
a középkori kápolnák viszonylag nagy 

Botár István: Középkori kápolnák Csíkban
2018. február 23., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

számban megmaradtak, és kisebb-na-
gyobb átalakításokkal ugyan, de napja-
inkig használatban vannak A látszólag 
szerény épületek sokáig elkerülték a ku-
tatás figyelmét, pedig a korabeli hitélet-

nek fontos elemei voltak. Kutatásuk nem 
csak örökségvédelmi szempontból indo-
kolt, a kápolnák lényeges egyház-, társa-
dalom- és építéstörténeti tanulságokat is 
őriznek. n

Közvilágítási hiba-bejelentés:  
használják az ingyenes számot
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az eseteges közvilágítási problémák 
hatékonyabb kezelése érdekében használják 

az ügyfélkapcsolati rendszert. A megye-
székhelyi közvilágítási rendszer üzemelte-
tési jogával az Electric-Inst Kft. rendelke-
zik, mint szolgáltató-vállalat, ott helyezték 

működésbe a 24 órás ügyfélkapcsolati vo-
nalat, amelyen a városi világítási rendszer 
bármely meghibásodását be lehet jelenteni. 
A 0800 080 505-ös szám mind vezetékes, 
mind pedig mobiltelefonról ingyenesen hív-
ható. Az ügyfélszolgálati központba betele-
fonálók hívásaira diszpécser válaszol, 16.00 
óra után pedig rögzítésre kerülnek a beje-
lentések. n
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Téli örömök.

A hónap üzenete: 
Legyünk aktívak! 
Váratott magára a havas tél, majdnem 
tavaszba csúszott, de mégis itt van. 
Most már lehet azt is mondani, hogy 
a gyalogos közlekedés is nehézségeket 
okoz, nemhogy sportra gondolna az 
ember. Pedig kár, nagy kár, lapunk 
bevezető írásában máris ajánlatokat 
fogalmazunk meg, hol és mit lehet 
sportolni itt a megyeközpontban vagy 
a közelben. Nagy kár lenne azokról a 
lehetőségekről lemondani, amelyeket 
a szabadidős, de rendszeres sporto-
lás jelent. Tulajdonképpen egy ízületi, 
csontozati, érrendszeri (és a felsorolás 
nem zárt) „orvosságról” mondanak le. 
Télies az idő, itt az idő tehát kihasznál-
ni a síelés, vagy korcsolyázás nyújtotta 
lehetőségeket! Ha meg arra vágynak, 
hogy a sportok sportját, az úszást pró-
bálják ki, Csíkszeredában most már 
nem lehet kifogással előhozakodni: idő-
járás, vagy csapadékformától függetle-
nül, az uszoda uszoda marad. Nem az 
évszakok és már nem is a lehetőségek 
hiánya, csak Önök határozzák meg, 
hogy inaktívnak vagy aktívnak nevez-
zék magukat. n

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tarta-
nak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűléster-
mében, az alábbi beosztás szerint.  

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Bors Béla Oktatási szakbizottság 
Közigazgatási, jogi szakbizottság Február 8.

Fülöp Árpád-Zoltán Gazdasági szakbizottság 
Közigazgatási, jogi szakbizottság Február 15.

Kirmájer Enikő Oktatási szakbizottság 
Szociális sport szakbizottság Február 22.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati 
képviselők minden csütörtökön 13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.30–14.00 óra között.

Pánikra nincsen ok: 
kötelezőek a közria- 
dóz tatási gyakorlatok

A Sürgősségi Esetek Felügyelősége főfelü-
gyelőjének a 21856/2017-es számú rende-
lete értelmében minden hónap első szerdai 
napján készenléti gyakorlatozást tartanak a 
közriadóztatási hangjelzések (szirénák) meg-
szólaltatásával. A jelzett rendeletnek meg-
felelően, a Sürgősségi Esetek Felügyelősége 
minden hónap első szerdai napján készenlé-
ti gyakorlatozást rendel el a közriadóztatási 
hangjelzések (szirénák) megszólaltatásával. A 
megyeszékhelyen felszerelt szirénák működ-
tetésére 10.00 és 11.00 óra között kerül sor. 

Kérjük a lakókat, hogy a szirénák mű-
ködtetése közben őrizzék meg nyugalmu-
kat, ez egy készenléti gyakorlat. n

Tudnivaló
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala felhív-
ja a lakosság figyelmét, hogy a természetes 
és jogi személyek, valamint a lakástulajdo-
nosi társulások kötelességei közé tartozik 
a használatukban lévő épületekhez tartozó 
járdák hótalanítása és csúszásmentesíté-
se, mindahányszor ez szükséges. A járdák 
hótalanításakor összegyűlt havat, jeget a 
forgalom akadályozása nélkül kell össze-
gyűjteni, szabadon hagyva a csatornák le-
folyóit.

A Polgármesteri Hivatalt tisztelettel felké-
ri a lakosságot, tegyen eleget ezen kötelezett-
ségének, és járuljon hozzá, hogy városunkban 
a közlekedés akadálymentes lehessen a téli 
időszakban, és köszönetét fejezi ki azok szá-
mára, akik rendszeresen eleget tesznek ennek 
a kötelezettségnek. 

Ugyanakkor tisztelettel felkérjük a gépjár-
mű-tulajdonosokat, hogy parkolás esetén le-
gyenek figyelemmel a hóeltakarító járművek 
helyigényére is. n


