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Átalakulás alatt az Octavian Goga negyed

Kedvezőre fordult az időjárás, ezzel pedig látványosan elkezdődött a felújítási
munka a városközponti Octavian Goga
lakónegyedben. A tervek szerint idén
befejezik a felújítási munkálatot, és teljesen új képet mutat majd a negyed. Addig azonban sok türelemre, megértésre
lesz szükség.
A több mint 2000 lakost számláló Octavian Goga lakónegyed átfogó felújítása régi törekvés, amelynek idén kell beérnie. A kivitelezési terveket a jászvásári
Nordic Vision Kft. készítette el, ezek
alapján az építkezési engedélyt tavaly
áprilisban adták ki.
A kivitelezés tavaly már elkezdődött
az esővíz-, az ivóvíz- és a szennyvízhálózat bővítésével és felújításával. Idén
kora tavasszal fakivágásokkal folytatódott, majd amint az időjárás lehetővé
tette, felvonultak a helyi kivitelező, az
ING Service munkagépei a nagyobb
volumenű munkák végzése érdekében.
A felújítás során teljesen megújulnak
a zöldövezetek: az eddigi rendszertelen
faültetések helyzetét is orvosolva elül-

tetnek 15 új fenyőfát, 129 lombhullatót, helye lesz továbbá 1910 bokornak,
2074 folyóméter zöldsövénynek, több
mint 110 négyzetméter virágágyásnak,
és 5500 négyzetméteren újítják fel a
gyepet.
Az úttest, a járdák és a tömbházak
közti sétányok kivétel nélkül megújulnak, öt helyszínen játszótereket alakítanak ki, és lesz egy sportpálya is. A zárt
kerékpártárolók, a rendezett hulladékgyűjtőpontok szintén hozzájárulnak
majd a lakónegyed új arcához. Az autók
behajtása a jelenlegihez hasonlóan két
oldalról történhet (a Decemberi forradalom utcáról történő behajtás mellett
megmarad a Kossuth Lajos utcai), és
nem zárják el a bejárást sorompóval.
A 13,9 millió lej összértékű beruházás a város saját költségein valósul meg.
A megújulásnak azonban nemcsak
pénzbeni ára van: a lakosságnak alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy idén zajos
építőtelep lesz a negyedük. A kivitelezés
márciusra abba a szakaszába érkezett,
amikor már a teljes negyedet, szinte az
összes közterületet érinti a beavatkozás.

Ebben a fázisban már egyre nehezebb
megszervezni úgy a munkát, hogy az
összeegyeztethető legyen a járművek
parkolásával: az autók a munkagépeket
akadályozzák, a munkagépek pedig az
autókat.
Ennek értelmében Csíkszereda Polgármesteri Hivatala arra kéri a negyed
lakosait, hogy lehetőleg az Erőss Zsolt
Aréna melletti parkolókat használják!
Legyenek partnerek ezáltal is a lakóövezet felújításában! Köszönet a megértésért, a türelemért!
A felújítási munkálattól független beruházásként öt tömbház (Octavian Goga
sétány 2., 4., 6. és 10., valamint a Decemberi forradalom utca 5. szám) hőszigetelése is megvalósulhat a közeljövőben,
európai uniós társfinanszírozásból.
Ezen társasházak szerepelnek azon
a listán, amelyek a következő hőszigetelési hullám „résztvevőit” sorolják.
A 21 tömbház energetikai felújításának
finanszírozási szerződését várhatóan a
következő hónapokban írják alá. n
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Mi történt a városban 2021 márciusában?
MÁRCIUS 3.
Leváltották a prefektust
A kormány döntése értelmében több
más megyéhez hasonlóan Hargita megye prefektusát is leváltották. A Nemzeti-Liberális Párt színeiben Csíkszereda
városvezetésével is kiválóan együttműködő Ion Procát az USR-PLUS koalíciót képviselő kormánybiztos váltotta.
Kinevezésére sokáig kellett várni, végül
március 31-én bízták meg a feladattal a
gyergyószentmiklósi Szabó Zsoltot.
MÁRCIUS 7.
Elhunyt Kálmán Dénes
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Kálmán
Dénes ügyvéd, önkormázati képviselő.
A köztiszteletnek örvendő tanácsost 70
éves korában érte a halál. Azonnali polgármesteri rendelettel Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata post
mortem Pro Urbe-díjban részesítette,
és saját halottjaként búcsúzott tőle.
MÁRCIUS 9.
Politikai meghurcoltakra
emlékeztek
A kommunizmus áldozatainak romániai
emléknapja alkalmából a meghurcoltakra, meggyilkoltakra emlékeztek Csíkszeredában is. Korodi Attila polgármester
a megemlékező beszédében kifejtette:
a még élő ’56-os hősöket meg kell ismerniük a felcseperedő nemzedékeknek.
Ebben kérte az iskolák támogatását.
MÁRCIUS 12.
Eigel Ernőt gyászolja a város
Hosszas, türelemmel viselt szenvedés
után a magyarországi Gyulán elhunyt Eigel Ernő, a Márton Áron Főgimnázium
korábbi igazgatója, az intézmény magyar
nyelvű oktatásának újjászervezője. Példájáért, érdemeiért Csíkszereda polgármestere és önkormányzata post mortem Pro
Urbe-díjjal tüntette ki Eigel Ernőt.
MÁRCIUS 14.
A következő szezonig szünetel
a síbusz
A megcsappant érdeklődés és az utolsókat
rúgó síszezon miatt március 14-én, vasár-

nap utoljára indult Hargitafürdőre a síbusz.
A népszerű járatot a következő szezontól
újraindítják, addig viszont csak a szokásos
szombati járatok szolgálják ki hétvégenként
az üdülőtelep utazóközönségét.

is mutatta az új menedzsert: a Csíki
Játékszínt az intézmény korábbi színművésze, Veress Albert irányíthatja a
következő három évben. Az új igazgató
április 1-jétől vette át hivatalát.

MÁRCIUS 15.

4,4 millió lej Csíkszeredának
Az RMDSZ javaslatára 4,4 millió lej támogatást kapott Csíkszereda a kormány
tartalékalapjából. Az összeget a mélyszegénység felszámolása érdekében tervezett
lépésekre költheti a város, így például felzárkóztatást elősegítő beruházásokhoz
szükséges telekvásárlásra, annak közművesítésére is felhasználható a pénz.

Visszafogott ünneplés
A járványhelyzetre való tekintettel idén
sem a megszokott módon emlékezett meg
Csíkszereda az 1848–49-es forradalom és
szabadságharc emléknapján. A szabadtéri
koszorúzások mellett viszont színvonalas
kulturális programot szerveztek a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttes és a Gyi
mesvölgye Férfikórus közreműködésével.
MÁRCIUS 23.
Sárga járványtani
besorolásba lépett Csíkszereda
A Hargita Megyei Katasztrófavédelmi
Bizottság 2021/18-as határozata értelmében a megnövekedett esetszámok
miatt sárga járványügyi forgatókönyv
lépett érvénybe Csíkszeredában. Ennek
értelmében a kulturális intézmények és
a vendéglátó egységek legfeljebb 30%-os
kihasználtsággal működhettek. (Április
6-i újabb határozatukban április 20-ig
meghosszabbították a sárga besorolás
érvényességét.)
MÁRCIUS 25.
Veress Albert
a Csíki Játékszín élén
A színházigazgatói versenyvizsga zárulásával Csíkszereda városvezetése be

MÁRCIUS 25–31.
Tavaszi lomtalanítás a városban
A hónap utolsó hulladékszállítási napjain – városrésztől függően a március
25–31-es időszak bejáratott napján
– gyűjtötte be az Eco-Csík hulladékgazdálkodási vállalat a lakosságtól a felgyűlt hulladékot. Összesen 56,1 tonna
lomot és újrahasznosítható hulladékot
gyűjtöttek be.
MÁRCIUS 27.
Föld órája 2021
Egyórás villanylekapcsolással a csíkszeredaiak ebben az évben is megmutathatták – ha csak szimbolikusan is –,
hogy nem közömbös számukra a környezetük. Városunk idén is csatlakozott
a Föld órája elnevezésű kezdeményezéshez, így március utolsó szombatján
20.30 és 21.30 óra között szünetelt a
közvilágítás a város központjában. n

Csíkszereda, 4. szám, 2021. • 3

KÖZÉRDEKŰ

Négyhetesre bővül az idei tavaszi nagytakarítás
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és az
Eco-Csík Kft. 2021. április 19. és május
14. között szervezi idén városunkban az
általános tavaszi nagytakarítást. Az idén
négy héten át tartó városszépítési akció
keretében Csíkszereda minden közterületét, utcáját, járdáját megtisztítjuk. A
takarítás sikeréhez idén is szükség van a
városlakók segítőkészségére, együttműködésére.
Kérjük, segítsék a munkát azáltal, hogy
a takarítás napján:

• járműveikkel nem parkolnak a takarításra váró út-, parkoló- és járdaszakaszon! (Bár maga a takarítás csak 13.00
órakor kezdődik, a takarítás útjában álló
autók elszállítását kénytelenek vagyunk
már 9.00 órakor elkezdeni annak érdekében, hogy felszabadítsuk a területet.)
• megtakarítják a tömbházak környékén a zöldövezeteket (szemét összegyűjtése, gereblyélés, metszés, virágültetés, kerítések javítása)
• kitakarítják a magánházak előtt a sáncokat

Forgalomkorlátozás nélkül
Dátum

április 19., hétfő
április 20., kedd

hétfő–péntek 13.00–20.00 óra
Hunyadi János, Kós Károly utca, Szent Ágoston tér
Venczel József, Galambok, Szabadság, Unió, Fennsík, Fecske, Lejtő, Zöldfa, Nyárfa, Tudor Vladimirescu utca I. (konzulátus–Gyermek sétány)

• külön köszönet illeti azon lakókat,
akik magánházuk utcafrontján megjavítják a kapu, a kerítés, a ház homlokzatának hibáit.
Amennyiben az időjárás nem teszi
lehetővé egy adott utca, lakónegyed takarítását a betervezett napon, a pótlására május 14-e után kerül sor az eredeti
ütemezés sorrendjében.
Tisztelettel kérjük, legyenek partnereink, járuljanak hozzá a tiszta,
gondozott városkép megteremtéséhez! n
Forgalomkorlátozással
hétfő–péntek 13.00–20.00 óra
szombat: 9.00–17.00 óra
Kalász negyed

Müller László utca, Gyermek sétány

május 8., szombat

Temesvári sugárút I. (Szabadság tér–Vár tér),
Kőrösi Csoma Sándor utca
Baromtér, Vadász utca
Szabadság tér, Mihai Eminescu utca
Fürdő utca és mellékutcái
zöldségpiac, Vörösmarty Mihály és Piac utca
Kossuth Lajos, Gál Sándor utca
Hősök, Gólya, Zöld Péter utca
Jégpálya negyed, Mihail Sadoveanu utca
Villanytelep, Hóvirág, Gábor Áron, Bolyai utca
Mérleg utca, Brassói út
Hargita út és mellékutcái (ipari övezet)
Temesvári sugárút II. (Nagyrét utca–Szabadság tér)
Hargita út (híd–Szent Kereszt templom közti szakasz)
Nagyrét, Fűzfa utca
Nagy István sétány, Szív utca
Márton Áron, Csütörtök, Stadion utca
Decemberi forradalom utca
Hajnal utca
Nárcisz sétány
Rét utca ipari része (Hargita utca-vasúti átjáró)
Pacsirta, Suta sétány
Tudor Vladimirescu utca II. (Gyermek sétánytól a
Fenyő utcáig), reendelőintézet és környéke, Dénes
Fenyő utca, Lendület sétány
László és Puskaporos utca
Testvériség sugárút, Miron Cristea utca

május 10., hétfő
május 11., kedd
május 12., szerda
május 13., csütörtök
május 14., péntek

Városrészek – forgalomkorlátozás nélkül
hétfő–péntek 9.00–20.00 óra
Csíksomlyó és Csobotfalva utcái
Taploca utcái
Zsögöd utcái
Csiba és Erdőalja utcái
Hargitafürdő

április 21., szerda
április 22., csütörtök
április 23., péntek
április 24., szombat
április 26., hétfő
április 27., kedd
április 28., szerda
április 29., csütörtök
április 30., péntek
május 4., kedd
május 5., szerda
május 6., csütörtök
május 7., péntek

Petőfi Sándor, Nicolae Bălcescu, Szentlélek utca
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Csíkszereda Önkormányzatának politikai nyilatkozata
a kisebbségvédelem támogatásáról
Csíkszereda Önkormányzata a városi
tanácsok közül elsőként erősítette meg
azt a közös nyilatkozatot, amelyben a
székelyföldi magyar polgármesterek a
Minority SafePack európai polgári kezdeményezés újbóli napirendre tűzésére
szólítják fel az Európai Bizottságot. A
testület is vallja: az európai nemzeti kisebbségek védelmét nem söpörhetik le
az asztalról!
A székelyföldi városok magyar polgármesterteinek legutóbbi, kovásznai
találkozóján kidolgoztak egy nyilatkozatot, amelyben az Európai Bizottság
elutasító döntését kifogásolják, és a
Minority SafePack újbóli napirendre
tűzését kérik. Mint fogalmaznak: „Megdöbbenéssel és értetlenséggel vesszük
tudomásul az Európai Bizottság 2021.
január 15-én hozott döntését, hogy
nem indít jogalkotást a hatályos szabályozásnak minden ponton eleget tévő
Minority SafePack európai polgári kezdeményezés javaslatai alapján.
A helyi önkormányzatok közül Csíkszereda döntéshozó testülete elsőként

erősítette meg a kovásznai politikai nyilatkozatot: a március 26-i tanácsülésen
egyhangúlag támogatták a dokumentumot. Ennek értelmében Csíkszereda
Önkormányzata is felkéri az Európai Bi-

zottságot, hogy javítsa ki korábbi döntését és vegye ismét napirendre a Minority
SafePack javaslatait.
A nyilatkozat teljes szövege elérhető a
www.szereda.ro oldalon. n

Adófizetés Csíkszeredában:
Országos válság
megugrott az online befizetések száma az igazolványok
kibocsátása terén
A ghiseul.ro portálon idén három hó- hónap alatt többen használták az online
nap alatt többen törlesztették a helyi
adóikat, mint tavaly hat hónap alatt:
közel 1800-an éltek az online befizetés
lehetőségével. A növekedés biztató, de
a városvezetés célja ennél is jobb arány
elérése.
A természetes személyek mindhárom
adónemet (épület-, telek- és gépjárműadó), a jogi személyek az épületadót
törleszthették 10 százalékos kedvezménnyel március 31-ig. A magánszemélyek így összesen 5 192 764,79 lejt, a
jogi személyek 7 265 373,43 lejt fizettek
be az első negyedévben.
Beszédes adat, hogy míg 2019 első
három hónapja alatt 508-an, 2020-ban
pedig a járványhelyzet miatt január
1-jétől június 30-ig 1360-an törlesztették adójukat a ghiseul.ro portál szolgáltatásán keresztül, addig 2021-ben ez a
szám 1793-ra nőtt. Tehát idén három

platformot, mint tavaly hat hónap alatt.
Az online adófizetés térnyerése nagyban köszönhető az erre irányuló városházi kampánynak, Korodi Attila polgármester szerint azonban még sokat
kell fejlődnünk ezen a téren. Bőven van,
amiből meríteni: további 2372 kifizetés
banki átutalással, 22 382 kifizetés azonban személyes ügyintézéssel történt. A
pénztárban fizetők közül 4779-en használtak bankkártyát.
„Feltett szándékunk a bürokratikus
folyamatok egyszerűsítése, így az online adófizetés, a sorbanállás elkerülése
is célkitűzésünk” – fogalmazott Korodi
Attila polgármester. A ghiseul.ro használata egyszerű, de amennyiben problémák adódnak, bizalommal forduljanak
segítségért a polgármesteri hivatal Adóés illetékosztályához az impozite@szereda.ro e-mail címen. n

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ismételten értesíti az érintetteket,
hogy országos szintű alapanyaghiány
miatt továbbra is jelentős, több mint
30 napos késéssel bocsátják ki a személyi igazolványokat. Az adatokat
továbbra is begyűjtik és feldolgozzák,
de az okmányok nyomtatása az intézménytől függetlenül, belügyi szinten
történik. Az igazolványokhoz szükséges műanyag hiánya a csíkszeredai
személynyilvántartó közszolgálatot is
hátrányosan érinti.
A 2020/55-ös számú törvény 4. cikkelyének 5. bekezdése értelmében az
eredetileg 2020. március 1-je után érvényességét vesztő személyi igazolványok továbbra is érvényesek maradnak,
és az intézmények kötelesek elfogadni
ezeket.n
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A mobilitási pályázatról egyeztettek Gyulafehérváron
A Központi Fejlesztési Ügynökség
munkatársaival egyeztetett Korodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester március 23-án Gyulafehérváron
a Csíkszereda város által benyújtott
mobilitási pályázatról. A városvezetés és
az ügynökség is elkötelezett a pályázat
megmentésében, de a folytatáshoz újraelemzés szükséges.
Amint köztudott, az önkormányzat
mintegy 114 millió lejes vissza nem térítendő európai uniós és állami támogatásra pályázott a 151 millió 745 ezer lej
értékű beruházásra, amely Csíkszereda
forgalmának javítását szolgálná. A mobilitási óriásprojekt magában foglalja a

Kossuth Lajos és a Hargita utca felújítását, a vasúti felüljáró korszerűsítését,
a távolsági buszállomás felújítását és 23
autóbusz vásárlását, valamint forgalommenedzsment-elemek beszerzését.
„A Kossuth Lajos utca felújítására
vonatkozóan a Brassói Regionális Építkezési Felügyelet álláspontja az, hogy a
városközpont naprakész övezeti rendezési tervének (PUZ) hiányában ilyen
mértékű beavatkozás nem eszközölhető. A PUZ elkészítése időigényes munka, mire végzünk vele, lejár a pályázat
határideje” – fogalmazott Korodi Attila.
A városvezetésnek és az ügynökségek közös a célja: megmenteni a pá-

lyázatot. Az ügynökség arra kérte a
várost, hogy térjen vissza a pályázatot
megalapozó dokumentumokhoz: elemezzék, hogy a széndioxid-kibocsátás
elvárt csökkenéséhez elégséges lenne
vagy sem mindössze intelligens forgalmi rendszerek építése a Kossuth Lajos
utcába, minimális építkezési beavatkozással, amelyek PUZ nélkül is kivitelezhetők. Ha ilyen feltételek mellett a
károsanyag-kibocsátás nem csökkenne
kellő mértékben, a teljes pályázat meghiúsulhat.
A felüljáró újjáépítéséről ugyanakkor
a legrosszabb esetben sem mond le a
város. n

Elkezdődött a Nagy István Művészeti Középiskola
tornatermének építése
Pont került egy évek óta tartó, többrendbeli tanulmány- és tervmódosításokkal,
illetve eredménytelen közbeszerzési eljárásokkal nehezített folyamat végére:
április 1-jén munkakezdési utasítást
kapott a Nagy István Művészeti Középiskola tornatermének építésével megbízott cég.
„Hosszú időszak áll a mai kezdés előtt”
– vezette fel a beruházás történetének
ismertetését Korodi Attila polgármester
helyszíni sajtótájékoztatón. Mint mondta,
a legelső megvalósíthatósági tanulmányt
2005-ben készíttette el a város. 2018.
márciusában szerződést kötöttek a tanulmány aktualizálására és a kiviteli tervezésre a marosvásárhelyi Arhing Kft.-vel,
2020 augusztusában pedig – a közbeszerzési eljárás eredményeként – a bukaresti
Niliten Construcții Kft.-t bízták meg a létesítmény megépítésével. A polgármester
kiemelte, az iskola vezetőségével folytatott
egyeztetések során azonban a múlt év novemberében néhány komoly problémával
szembesültek, amelyek – ha nem sikerül
megoldást találni rájuk – élhetetlenné
tennék a létesítményt.
„Ezért az a testületi döntés született –
részletezte Sógor Enikő alpolgármester
–, hogy teret adunk az iskola igényeinek,
és az épületet teljesen alárendeljük az iskolának. Így a jelenlegi tervben szereplő
üzlethelyiségek és közvécé helyett az
alagsorban szaktermeket alakítunk ki”.

Ezekhez a változtatásokhoz nincs
szükség strukturális módosításokra. A
munkálatok elkezdődhetnek, és amíg a
területet előkészítik, feltárják, megtisztítják, van idő arra, hogy az áttervezés,
a földszint újrafelosztása megtörténjen.
Az újratervezés során további két
kritikus pontra is keresik a megoldást:
egyrészt a tervben szereplő alagsori átjáró (gang) életképessége még kérdés,
másrészt a leendő sportterem közelsége
nagymértékben beárnyékolná majd az
osztálytermeket.
„Első pillanattól arra törekedtünk,
hogy az érintett szakirodák munka-

társaival közösen olyan korrekciókat
tegyünk – a merev jogszabályi keretek
mellett, a szerződés életben tartásával
–, amelyek az épület funkcionalitását
megváltoztatják, a struktúráját viszont
megtartják” – emelte ki a polgármester.
A beruházás összértéke áfával 8,8 millió lej, ebből 2,7 millió lejt a Helyi Fejlesztések Országos Programja (PNDL)
biztosít, a fennmaradó részt a város a
saját költségvetéséből fedezi. A kivitelezési idő 24 hónap. A létesítmény összfelülete (szintenként összeadott felülete) 1799 m2, a beépített felület 797 m2,
míg a tornaterem 535 m2. n
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A városi önkormányzat márciusi határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata március 5-én és 19-én
soron kívüli, 26-án pedig soros ülését
tartotta, és a következő határozatok
születtek:
77-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost az
Eco-Csík Kft. közgyűlésében képviselő
személyek felhatalmazására az Eco-Csík
Kft. 2021. évi költségvetésének és az ezt
megalapozó mellékletek jóváhagyására
78-as számú határozat
a Csíkszereda közvilágítási rendszerének energiahatékonyság növelésére vonatkozó 2020/213-as számú határozat
módosítására és kibővítésére
79-es számú határozat
a 2020/342-es számú, Csíkszereda Megyei Jogú Város fenntartásában működő
kulturális intézmény, a Csíki Játékszín
vezetői tisztségére kiírt versenyvizsga
szabályzatának elfogadására című határozat kiegészítésére és módosítására
80-as számú határozat
Csíkszereda, Stadion utca 1–3. szám
alatt található telkek összevonásának
jóváhagyására, telekkönyvezés céljából
81-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására
82-es számú határozat
a Csíkszeredai Városi SportKlub „VSK
Csíkszereda” státuszjegyzékének és organigrammájának módosításáról, 2021.
április 5-től kezdődően
83-as számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének átszervezésére
84-es számú határozat
a hajléktalanszálló és a szociális konyha
procedúráinak jóváhagyására
85-ös számú határozat
Kálmán Dionisie önkormányzati képviselő megbízatása megszüntetésének
megállapításáról, haláleset miatt, és helyének üresnek nyilvánításáról

86-os számú határozat
Țepeluș Marius önkormányzati képviselő, a P.N.L. jelöltjeinek listájáról
történő megbízatásának lemondással
történő megszüntetésének megállapításáról, a szokásos időtartam lejárta
előtt és helyének üresnek nyilvánításáról
87-es számú határozat
A Szociális Központ – hajléktalanszálló, szociális konyha, idősek, betegek otthoni gondozása szervezési és működési
szabályzata jóváhagyására vonatkozó
2019/363-as határozat 2-es melléklete
7. cikkelyének módosítására
88-as számú határozat
A szociális konyha élelmezési szabályzatára vonatkozó 2013/196-os számú
határozat 1-es cikkelyének módosítására
89-es számú határozat
a Szent Anna Speciális Szakiskola, illetve a Székely Károly Szakközépiskola
között létrejött együttműködési szerződés jóváhagyására
90-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó területek használatba adásáról
91-es számú határozat
a Szabadság tér 18. szám alatti, a város
közvagyonában levő kereskedelmi felület versenytárgyaláson való bérbe adásáról
92-es számú határozat
a Csíkszereda, Vár tér 1. szám alatt található épület keleti szárnyának használatba adásának jóváhagyására a Hargita
Megyei Katonai Központ javára
93-as számú határozat
a környezetbarát autóbuszok vásárlása
Csíkszeredában célszerűségi tanulmány
jóváhagyásáról szóló, 2018/219-es, utólag módosított és kiegészített határozat
módosítására
94-es számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal
megkötött szociális szolgáltatási szerződés jóváhagyására

95-ös számú határozat
A Cimbora Napközi felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett 2017/369-es, utólag módosított
és kiegészített határozat módosítására
96-os számú határozat
a Joannes Kájoni Szakközépiskola felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására előterjesztett 2018/150-e,s
utólag módosított és kiegészített határozat módosítására
97-es számú határozat
a Kós Károly Szakközépiskola felújítása megnevezésű pályázat jóváhagyására
előterjesztett 2018/189-es, utólag módosított és kiegészített határozat módosítására
98-as számú határozat
a 2021-es évre vonatkozó épületadó/
épületilleték, valamint területadó/területilleték mentesítésének jóváhagyására
99-es számú határozat
képviselő kijelölésére az Ifjúsági Konzultatív Tanácsba
100-as számú határozat
a 2021. áprilisi kulturális programok elfogadásáról
101-es számú határozat
a Zene&Mozi 2016 oktatóprogram
jóváhagyása című, 2016/328-as számú
határozat módosítására
102-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének felhatalmazását illetően az
Alcsík Kistérség Fejlesztési Egyesület
Vezető Tanács ülésén a háztartási hulladékgyűjtés és szállítási díjak módosításának elfogadására
103-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város központi zöldségpiaca szervezésének és
működési szabályzatának elfogadásáról
104-es számú határozat
a víz- és csatornahálozat regionális szolgáltatójához, a Harvízhez Rt.-hez tartozó karbantartási, helyettesítési és fejlesztési alap 2021-ben, Csíkszeredában
való felhasználásának jóváhagyására
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105-ös számú határozat
a csíkszeredai hőenergia-ellátási közszolgáltatás ügykezelését a Közüzemek
Rt.-re átruházó szerződés jóváhagyásáról szóló, 2013/159-es határozat módosítására
106-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát képező javak jegyzékét elfogadó 2008/6-os számú határozat módosításának jóváhagyására
107-es számú határozat
a Székely Károly bentlakás felújítása
megnevezésű pályázat jóváhagyására
előterjesztett 2018/144-es, utólag módosított és kiegészített határozat 2-es és
3-as cikkelyének módosítására
108-as számú határozat
a Székely Károly bentlakás felújítása
megnevezésű beruházás beavatkozási
munkálatai jóváhagyási dokumentációjára vonatkozó, 2017/234-es, utólag
módosított és kiegészített határozat
módosítására

Anyakönyv
– 2021. március –
Születések:
Karácson András
Szabó András
Forró Zénó
Molnár Péter
Antal Antónia
Bara Abigél-Lara
Gábor Angyalka
Nagy Dalma
Molnár Ábel
Bakó Máté
Munteanu Rebeka-Anastasia
Nagy Bence
András Kinga
Sibișteanu David
Karácson Kincső-Boglárka
Horvát Panka
Cseke Máté
Cseke Emma
Kozma Mátyás
Szőcs Erik-Tamás
Milik Ádám
Oltean Mina
Tamás Blanka-Szidónia
Erőss Csanád

109-es számú határozat
az Octavian Goga Főgimnázium bentlakásának felújítása megnevezésű beruházás jóváhagyására előterjesztett,
2018/146-os, utólag módosított és kiegészített határozat módosítására
110-es számú határozat
a Klímaváltozás megelőzésére és hatásainak enyhítésére vonatkozó terv elkészítése Csíkszeredában megnevezésű
projekt jóváhagyására
Grigoriu Ileana
Ábrahám Márton
Bilibok Zselyke
Ötvös Patrik
Rânceanu Adrian-Andrei
Rânceanu Adriana-Rebeca
Böjthe Miksa
Mihály Dániel
András Anna
Sas Péter
Elhalálozások:
Kelemen Veronica
Lakatos Tamás
Dobri Viorica
Kalamár Ioana
Kálmán Dionisie
Szőcs Augustin
Oltean Grigore
Farkas Ana
Imre György
Nagy György-Dionisie
Ványolos Attila
Xántus Josif
Sillo Gavril
Burin Florinel
Márton Ernő
Tiboldi Terézia
Kalamár Gavril
Orban Roza

111-es számú határozat
épületadó mentesítésének jóváhagyása
azon épületeknél, amelynél a tulajdonosok a 2011/153-as törvénynek megfelelő beruházásokat eszközöltek
112-es számú határozat
a Csíkszeredai Városi SportKlub „VSK
Csíkszereda” státuszjegyzékének és organigrammájának módosításáról szóló
2021/82-es határozat javítása, 2021.
április 5-től. n
Gál Árpád
Ferencz Iuliana
Roth Varvara
Manole Gheorghe
Balog Juliánna
Fodor Iuliana
Zöld Ghizela
Burista Elena
Ferenț Valentin-Róbert
Puiu Veronica-Margareta
Simon Ioan-Corneliu
Nicușan Viorel
Sándor Domokos
Mihály Pál
Adorján Ștefan
Kendy Csaba
Mihály Albert
Házasságkötések:
László Zoltán –
Bartok Zsuzsánna
Antochi Marius – Cepoiu Iuliana
Lázár Csaba – Hasenec Timea
Oprea Grigore-Dan –
Iurcsuk Olga
Kalló Róbert – Bakos Emőke
Lauwers Karel-Bert-Simon –
Țurcă Giorgiana-Cerasela
Boldizsár József –
Gráncsa Júlia n
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Nyitott a minisztérium a műjégcsarnok átadására
Hosszas előkészítés, évek tárgyalásai után
végre minden oldalról nyitottság, így pedig
valós esély mutatkozik arra, hogy a Vákár
Lajos Műjégpálya és a vele szomszédos
gyorskorcsolyapálya a helyi önkormányzat
ügykezelésébe kerüljön. Ez az infrastruktúra szempontjából átfogó felújításokat, a
csíkszeredai sportéletre nézve pedig új lehetőségeket jelentene. Az ügykezelés átruházása akár már áprilisban megtörténhet.
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, az
Ifjúsági és Sportminisztérium és a Csíkszeredai Sportklub között évekkel ezelőtt elindult az egyeztetés, amelynek célja a sportkomplexum minisztériumi tulajdonból
helyi önkormányzati tulajdonba helyezése.
A törekvés mindeddig meddőnek bizonyult, az utóbbi hónapok azonban változásokat hoztak. Ezekről számolt be április
1-jén a sajtónak Korodi Attila polgármester, Novák Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter, Hodos László, a Csíkszeredai
Sportklub elnöke, valamint Tánczos Barna
környezetvédelmi miniszter, szenátor.

„A városháza hivalosan kérte a minisztériumtól, hogy a jégcsarnokot és a
szomszédos gyorskorcsolyapályát adják
át a mi ügykezelésünkbe. A két létesímény a hokinak, a műkorcsolyának és a
gyorskorcsolyának is otthona, és többre
érdemes, mint amit az országos sportfinanszírozás nyújtani képes jelenleg – fogalmazott Korodi Attila polgármester.
Az elöljáró hozzátette: a jégcsarnokot
és a gyorskorcsolyapályát a kormánnyal
együttműködve felújítanák, és a Csíki
Csobbanóval és a nem működő stranddal együtt korszerű sportinfrastruktúrát
képzelnek el az illető városrészben.
„Csíkszeredában valaha nagy bajnokok
voltak. A fiataljainknak pedig ugyanolyan
elhatározottságuk, erejük van, de az infrastruktúra állapota nagy problémát jelent
a fejlődést illetően. Az a feladatunk, hogy
infrastruktúra, edzők, szakszerűség szempontjából biztosítsuk a feltételeket ahhoz,
hogy a fiataljaink is bajnokok legyenek –
mondta Novák Károly Eduárd. A tárcavezető sportvárosnak nevezte Csíkszeredát,

és hangsúlyozta, hogy a romániai sport jövőjét meghatározó stratégiának Csíkszereda is része lesz. A miniszter a sajtónak
elmondta: akár már áprilisban megszülethet az a kormányhatározat, amely átruházza az ügykezelés jogát a városra.
Hodos László megjegyezte: nyolc éve
nem látogatta meg a műjégpályát a hivatalban levő sportminiszter, ami egyértelműen jelzi, hogy a szaktárca nem
volt partnere a csíki jégkorong és korcsolyasport fejlesztésének. Mint kifejtette:
a fejlesztések hiánya visszaköszön a sportolók számának csökkenésében is, most
azonban esély nyílik a valós fejlődésre.
„Örülök, hogy ígéretek helyett végre
tetteket mutat fel a minisztérium. Örvendetes, hogy a sportminiszter komolyan gondolja a decentralizációt és tesz is
érte – fogalmazott Tánczos Barna szenátor, a Székelyföldi Jégkorong Akadémia elnöke. Hozzátette: – A következő
20-30 évre új komplexumot álmodunk
meg, és ehhez ma megvan az akaratunk
és az erőnk. n

A hónap üzenete

Gyorsabban,
magasabbra, erősebben!
Nem lehet okunk panaszra, ha sportrajongói szemmel tekintünk erre az időszakra.
Sportolóink megannyi örömteli pillanatot
okoztak és méltán tettek bennünket büszkévé. Először az FK Csíkszeredának gratulálhattunk a felsőházi rájátszásért, majd
a Csíkszeredai Imperial Wet alakulata hódította el első kupagyőzelmét. Egyéni sportokban is születtek kimagasló csíkszeredai
eredmények, mindezek megkoronázásaként pedig a Csíkszeredai Sportklub jégkorongcsapata nyerte el az Erste Liga bajnoki
kupáját! Biztassuk továbbra is városunk
büszkeségeit, de ne csak szurkolóként legyen jelen a sport életünkben! Sportoljunk
mindannyian, és szülőként támogassuk
gyermekeink rendszeres sportolását is! n

Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is.
A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal – Vár tér 1. szám, 530110. Telefon: 0266 315 120, fax: 0266 371 165
E-mail: varoshaza@szereda.ro; primaria@miercureaciuc.ro; http://www.szereda.ro
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