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Ingatlanvásárlásokra készül Csíkszereda

Öregotthon, bölcsőde, iskola, több típu-
sú tömbház, fiataloknak szánt területek, 
lakónegyedi egészségügyi központok – 
csak néhány azon nagyszabású tervek 
közül, amelyeket Csíkszereda városve-
zetése a következő évek kiemelten fon-
tos beruházásainak tekint, és amelyek 
csak akkor jöhetnek létre, ha földterü-
lettel, esetleg épülettel rendelkezik az 
önkormányzat. Ezért már az idei, április 
közepére várható költségvetés alakulá-
sát is nagyban befolyásolja az ingatlan-
vásárlási szándék.

A városházi szakosztályokkal hónapok 
óta folynak az egyeztetések azt illetően, 
hogy milyen rendeltetésű ingatlanok 
megvalósítása szükséges a következő 
években a szociális, tanügyi, egészség-
ügyi és egyéb infrastruktúrák javítása 
érdekében. Az alapvető probléma min-
den esetben azonos: nem igazán áll az 
önkormányzat rendelkezésére olyan te-
rület, amelyen megvalósítható az adott 
terv. Mint arról Korodi Attila polgár-
mester beszámolt: már az idei költség-
vetésben meglátszik majd az ingatlanvá-
sárlási szándék.

„A várost anyagilag nagyon megterhelik 
majd ezek a vásárlások, de tisztában kell 

lennünk vele, hogy ezek a fejlődés előfel-
tételei. A közpénzből történő ingatlanvá-
sárlásokat ugyanakkor szigorú előírások 
szabályozzák, és a törvények alapján fo-
gunk eljárni. Elrugaszkodott árakon nem 
vásárolunk sem területet, sem épületet” – 
hangsúlyozta a polgármester.

Az elöljáró elmondta: idősotthon, 
bölcsőde, legalább egy – de lehetőleg 
két – új iskola építése számára minden-
képpen területre van szükség. Ugyancsak 
telket vásárolna a városvezetés arra a 
célra, hogy hozzáférhető áron fiatal csa-
ládok letelepedésére ajánlja fel. A fejlesz-
tési minisztériummal arról egyeztettek 
– sorolta tovább –, hogy három típusú 
tömbház építésére ugyancsak szükség 
van: két ANL-s tömbházra, két szociális 
lakásokat magában foglaló tömbházra, 
valamint egy készenléti lakásokkal ellá-
tott tömbházra mutatkozik igény Csík-
szeredában. Tömbházak építésére alkal-
mas lehet a Suta sétány mögötti meglévő 
terület. Indokolt lenne krízisközpont lét-
rehozása is raktárfelületekkel, felvállalt 
célkitűzés ugyanakkor egészségügyi 
házak (orvosi rendelők, gyógyszertá-
rak) létrehozása a lakónegyedekben, a 
városközponttól távol. Ebben az esetben 
meglévő épületek vásárlásában is érde-

kelt lehet a város. Ipari inkubációs köz-
pont és felnőttképzésnek helyet adó ipari 
központra szintén szükség volna, és ezek 
létrehozása is ingatlant követel. Ugyan-
csak indokolt mélyszegénységben élők 
számára komplex lakhatási felületnek 
megfelelő ingatlan vásárlása. Sport terén 
velodrom pályára és küzdősportoknak 
otthont adó épületre volna a legnagyobb 
szükség – e téren a belügyminisztérium 
irányába nyitna a város, és együttműkö-
dést remél a csendőrséggel, amelynek a 
Kalász negyed közelében terület van a 
tulajdonában, részben hasonló beruhá-
zási tervekkel. 

Korodi hozzátette: az ipari övezetek 
tönkrement épületeinek karbantartása 
és a területek tisztán tartása érdekében 
szabályzatot szándékoznak létrehozni, 
hogy az ingatlantulajdonosokat fejlesz-
tésre, törődésre sarkallják. Az esetleges 
illetékekből befolyó összegeket gazda-
ságfejlesztésre fordítaná a város. Ugyan-
csak idén induló folyamatként tisztáz-
nák a problémás utcák tulajdonjogát, és 
az ezzel járó költségek szintén jelentős 
anyagi terhet rónak a városkasszára.

A polgármester hangsúlyozta: ez a 
szemléletváltás többéves folyamat kez-
dete. n
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Mi történt a városban 2021 februárjában?

FEBRUÁR 1.

Adomány 
a Caritas gondozottjainak
A Gyulafehérvári Caritas által gondo-
zottak számára adott át magyarországi 
adományokat Soltész Miklós, a magyar-
országi Miniszterelnökség vallásügyi 
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára Csíksomlyón. A Lipóti 
Pékség kenyeret, a Béres Gyógyszergyár 
ötszáz doboz Béres Cseppet adományo-
zott, és a küldeményt a Katolikus Kari-
tász juttatta Csíkszeredába. 

FEBRUÁR 2.

Segélyszállítmány 
a somlyói károsultaknak
Magyarország Belügyminisztériumá-
nak társadalmi felzárkózásért és esély-
teremtésért felelős főmunkatársai két 
kisbusznyi segélyszállítmányt – főként 
egészségügyi fogyóanyagokat – adtak 
át az Erőss Zsolt Arénában elszállásolt 
tűzkárosultak megsegítésére. Langerné 
Victor Katalin helyettes államtitkár és 
Sztojka Attila, a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság vezetője felke-
resték a Tavasz utcai közösséget is, és 
hosszú távú együttműködésről, tapasz-
talatcseréről, a magyarországi felzár-
kóztatási programok jó gyakorlatainak 
átadásáról biztosították Csíkszereda 
városvezetőit. 

FEBRUÁR 3.

Karantén alá vonták az Arénát
Az Erőss Zsolt Arénában tömeges tesz-
telés során szűrtek ki február 2-án egy 
koronavírussal fertőzött 11 éves fiút. 
Anyjával együtt elkülönítették, a jár-
ványtani szabályok értelmében azonban 
a szűrés dátumától kezdve kéthetes ka-
rantént rendelt el a megyei közegészség-
ügyi igazgatóság. A karantént február 
16-án oldották fel.

FEBRUÁR 4.

Újabb tűzesetek
Februárban két tűzeset történt Csík-
somlyón, a 4-i ráadásul halálos kime-
netelű volt. A február 19-inél személyi 
sérülés nem történt. Mindkét esetben 
jelentős anyagi károk keletkeztek.

FEBRUÁR 8.

Újranyitottak az óvodák, iskolák
Kettes számú, azaz „sárga” forgató-
könyv szerint nyitottak újra Csíksze-
reda iskolái a második félév kezdete-
kor. A járványügyi lazítás értelmében 
három tanügyi forgatókönyv bon-
takozott ki: a zöld a teljes nyitást, a 
piros a teljes szintű online folytatást, 
a sárga pedig az óvodák, 0–4. osztá-
lyosok és végzős évfolyamok számára 
nyitást, a többi tanuló számára online 
folytatást jelent. Csíkszeredában a 
félév második hetétől zöld forgató-
könyv érvényesült. A Hargita Megyei 
Katasztrófavédelmi Bizottság pénte-
kenként dönt arról, hogy a következő 
héten melyik forgatókönyv szerint 
szervezik az oktatást. Az iskolafelújí-
tások a Venczel József és a Kós Károly 
Szakközépiskola oktatását nagyban 
befolyásolták. 

FEBRUÁR 15.

Megnyitották 
az Akác utcai oltóközpontot is
Oltóanyag hiányában február közepéig 
nem volt indokolt újabb csíkszeredai 
oltásközpont megnyitása, egy nagyobb 
szállítmány után azonban megnyílt a 
harmadik csíkszeredai oltóközpont is: 
az Akác utcai. A Zsögödfürdői Vendég-
lőben kialakított központ március dere-
kán még kihasználatlan volt.

FEBRUÁR 22.

Pilinszkyt olvastak
Bár többnyire az online térbe költözött, 
mégis több mint 21 ezren kapcsolódtak 
be a Kájoni János Megyei Könyvtár által 
kezdeményezett, idén már 13. alkalom-
mal meghirdetett felolvasómaratonba. 
Ezúttal Pilinszky János műveiből olvas-
tak fel a regisztráltak. A költő 100 év-
vel ezelőtt született és 40 évvel ezelőtt 
hunyt el, ezért esett a választás az ő élet-
művére.

FEBRUÁR 23.

Visszatért a városházára 
a szociális ügyfélfogadás
A gördülékenyebb kiszolgálás érde-
kében ismét a polgármesteri hiva-

talban fogadja ügyfeleit a Szociális 
igazgatóság. Február 23-tól módosult 
a helyszín és bővült a program: ma-
radt a keddi és csütörtöki 9.00–11.00 
óra közti kiszolgálás, de a csütörtö-
ki napokon 14.00–16.00 óra között 
is ügyfélszolgálati program lett. Az 
ügyintézés előzetes telefonos elője-
gyzéshez kötött, mégpedig tematikák 
szerint: gyámhatóság / családi pótlék 
(előjegyzés: 0266 315120 / 141; 25-
ös iroda); gyermeknevelési támoga-
tás / beteggondozás (0266 315120 /   
115; 28-as iroda); szociális segély /  
gyermekvédelem (0266 315120 /191;  
29-es iroda). A városháza a járvány-
helyzet miatt ugyanakkor továbbra is 
az online és a telefonos ügyintézésre 
buzdítja az ügyfeleket.

FEBRUÁR 25.

Sztrájkoltak a börtönőrök
December óta tartó országos megmozdu-
lás részeként a csíkszeredai büntetés-vég-
rehajtási intézet börtönőrei is sztrájkba 
léptek: az intézet elé felsorakozó alkalma-
zottak transzparensekkel, rigmusokkal, 
vuvuzelákkal tiltakoztak a bérek, a mun-
kaerőhiány és az elavult munkaeszközök 
miatt.

FEBRUÁR 26.

Országos bajnokság 
házigazdája volt Csíkszereda
Országos téli triatlon és duatlon baj-
nokságot rendeztek Hargitafürdőn, a 
következő évekre pedig Európa Ku-
pák, sőt akár Európa-bajnokságok 
házigazdájává fejlesztenék a hely-
színt. A téli triatlon három próbája a 
szaladás, a kerékpározás és a sífutás, a 
duatloné a szaladás és a kerékpározás. 
A téli triatlont Romániában az utób-
bi években honosította meg Koncz 
Alexandru, a VO2MAX Sportklub 
elnöke, aki Miklós Edit síző olim-
pikonnal, az Olimpik Egyesület el-
nökével társulva idén Hargitafürdőt 
választotta az országos bajnokság 
helyszínéül. Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala az első hívószóra felka-
rolta a rendezvényt és társszervezője 
az eseménynek. Az eseményt a szer-
vezők és a résztvevők is pozitívan  
értékelték. n
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Bejegyezték 
a Csík Metropoliszövezet Egyesületet

Fontos fejlesztési mérföldkőhöz érke-
zett Csíkszereda és a teljes csíki térség: 
március 1-jén hivatalosan is bejegyez-
ték a Csík Metropoliszövezet Egyesü-
letet. Így 22 helyi önkormányzat és a 
megyei tanács társulásával létrejött (a 
marosvásárhelyi után) a Székelyföld 
második metropoliszövezete. Koro-
di Attila polgármester és az egyesület 
további vezetői sajtótájékoztatón nyo-
matékosították ennek a lépésnek a fon-
tosságát.

Az egyesület létrejöttéről és céljairól 
beszámoló sajtótájékoztatót jelképes 
helyszínen, a teljes térséget szimbo-
lizáló Mikó-vár előtt tartották. Jelen 
volt egyesületi elnökként Csíksze-
reda polgármestere, Korodi Attila, 
alelnökként Borboly Csaba megyei-
tanács-elnök, vezetőségi tagokként 
pedig Kedves Róbert csíkszenttamási 
és Gergely Károly gyimesközéploki 
polgármester.

A metropoliszövezetek a nagyobb 
városok 30 km-es vonzáskörzetében 
jöhetnek létre. A társulásból így ki-
maradt Kászonaltíz és Balánbánya, de 
e kettő kivételével a teljes Alcsíki- és 
Felcsíki-medence, valamint a Hargita 
megyéhez tartozó két gyimesi község is 
részévé vált az egyesületnek.

„A kezdeményezés a térségünkben 
úttörő jellegű, mert olyan munkamód-
szert honosítunk meg, amely a követke-

ző időszakra nézve új perspektívát nyit 
meg a településeink fejlesztésében, és 
amely a teljes Csíki-medencére egyetlen 
infrastrukturális fejlesztési térségként 
tekint – fogalmazott Korodi Attila. – 
A mi szándékunkkal egybeesett az a 
kormányzati döntés is, amely a nagyvá-
rosokhoz és vonzáskörzetükhöz köti a 
válsághelyzet utáni újrakezdést elősegí-
tő uniós fejlesztési alapokat – mutatott 
rá a szerencsés időzítésre Csíkszereda 
polgármestere.

„Múlt év szeptemberében a fo-
galmaztuk meg az RMDSZ Csíki 
Területi Szervezetével közösen a 
metropoliszövezet társulásának szük-
ségességét, amelynek ma már megvan 
a jogi alapja. A társulás révén elkezd-
hetjük a közös fejlesztéseket, amelyet 
az RMDSZ kormányzati szerepválla-
lása megerősíthet” – tette hozzá Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Tanácsá-
nak elnöke.

A két vidéki polgármester ugyanak-
kor elmondta: a közös fejlesztések révén 
közelebb kerülnek a környező községek 
Csíkszeredához.

Az egyesületi tevékenység uniós for-
rásokat nyit meg, és a gazdaságfejlesztés 
mellett többek között a tömegszállítás-
ban nyújt korszerű megoldásokat.

Korodi Attila elmondta: a következő 
hónapok a szakmai csapat létrehozásá-
nak és a térségi fejlesztési stratégia meg-
alapozásának az időszaka lesz. n

Várják a terület alapú 
támogatások igénylőit

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
mezőgazdasági irodája a lehető legrövi-
debb időn belül igyekszik kiállítani azt 
az igazolást, amely a terület alapú támo-
gatás igénylésehez szükséges, és amelyet 
tartalmaznia kell a Mezőgazdasági Kifi-
zetési és Intervenciós Ügynökséghez 
benyújtott iratcsomónak.
Csíkszeredában évente mintegy 400 
személy fordul a polgármesteri hiva-
talhoz földterület tulajdonjogát alá-
támasztó igazolásért. Idén március 
1-jén kezdődött és május 17-ig tart az 

igazolások kibocsátása, az ügyfeleket 
pedig telefonon értesítik az előjegyzés 
időpontjáról. A mezőgazdasági iroda 
ugyanakkor felhívja az ügyfelek figyel-
mét, hogy akinek sürgős az igazolás 
átvétele, ő maga is előjegyzést kérhet a 
0266 315120 / 142-es hívószámon.

Az igazolást az a helyhatóság állítja 
ki, amelyhez az adott földterület tar-
tozik. Így Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalában a Csíkszeredához tartozó 
területek tulajdonosainak bocsátják ki 
az iratot. n

Búcsú 
Kálmán Dénes 
önkormányzati 
képviselőtől

Megrendülés-
sel értesültünk 
Kálmán Dénes 
önkormányzati 
képviselő kol-
légánk hirtelen 
haláláról. 

Kálmán Dénes 1973-ban végzett a  Ko-
lozsvári Babeș-Bolyai Tudományegye-
tem Jogi Karán, majd kihelyezéssel nyert 
ügyvédi állást a Hargita Megyei Ügyvédi 
Kollégium (ma Hargita Megyei Ügyvédi 
Kamara) csíkszeredai ügyvédi irodájában. 
Városunk egyik legkiemelkedőbb ügyvédje-
ként tartották számon. 

Tavaly szeptemberben, amikor arról 
kérdeztük, miért szívügye Szereda, azt 
mondta, azért, mert itt lelt otthonra, itt 
alapított családot, a város befogadta, és 
soha nem okozott neki csalódást. 

Megtisztelő számunkra, hogy a többi 
aktivitása – egészen haláláig dolgozott, 
emellett pedig a Csíkszéki EKE oszlo-
pos tagjaként is tevékenykedett –  mellett 
2020-ban önkormányzati szerepet is vál-
lalt. Példát állított, megmutatta, hogy a 
közéletbe bármikor érdemes bekapcsolód-
ni. Beiktatásakor úgy fogalmazott, minden 
csíkszeredainak joga van a boldog élethez, 
és meglátása szerint egy önkormányzatnak 
meg kell teremtenie az ehhez szükséges fel-
tételeket. 

Azonnali polgármesteri rendelettel Csík-
szereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Kálmán Dénest posztumusz Pro 
Urbe díjban részesíti. Továbbá az önkor-
mányzat saját halottjának tekinti. 

Isten veled, Dénes! Pihenésed legyen 
csendes!  

Korodi Attila polgármester 
Bors Béla alpolgármester 
Sógor Enikő alpolgármester 
Wolfhart Rudolf főtitkár 
Dósa Szilárd városmenedzser 
Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati képviselő-testülete és munka-
közössége n
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 Létrejött a Csíkszeredai Ifjúsági Egyeztető Tanács

Csíkszereda Önkormányzatának feb-
ruár 26-i ülésén jóváhagyták a Csík-
szeredai Ifjúsági Egyeztető Tanács 
létrehozását. A csíkszeredai fiatalok 
érdekképviseleti szervezete havonta 
ülésezik és értelemszerűen az ifjúságot 
foglalkoztató kérdésekben egyeztetnek.

A Csíkszeredai Ifjúsági Egyeztető Ta-
nács létrehozása már az önkormányzati 
választásokat megelőző kampány idején 
célkitűzés volt. A Trandafir-Orbán Tí-
mea képviselő által kezdeményezett ter-
vezet most érett be: az önkormányzat a 

február 26-i soros ülésén egyhangúlag 
elfogadta a tervezetet.

A tanácsnak tagja egy-egy képviselő-
je a Csík Terület Ifjúsági Tanácsának, 
a Sapientia Hallgatói Önkormányza-
tának, a Csíkszeredai Diákszövetség-
nek és a Hargita Megyei Ifjúsági és 
Sportigazgatóságnak, valamint további 
ifjúsági képviselők, illetve Csíkszereda 
polgármestere. Valamennyi középis-
kola nevesítheti saját képviselőjét a ta-
nácsba. A testület havonta ülésezik, és 
a tanügyi kérdésektől a lakhatási témá-
kig számos kérdéskört magában foglal.

Több szakembert várnak a város szolgálatába
Az urbanisztikai tevékenység felgyorsu-
lása, az újszülöttek fejlődésének szak-
mai követése, a gazdasági lehetőségek 
kiaknázása és a digitalizáció fejlesztése 
várható a polgármesteri szakapparátus 
legutóbbi módosításától.

Bénító létszámhiányt számolt fel, pre-
ventív szociális szolgáltatást bővített, és 
új szakirodát hozott létre Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 
március 5-i soron kívüli ülésén. A fej-
leményekről sajtótájékoztatón számolt 
be Korodi Attila polgármester, Sógor 
Enikő alpolgármester, Albert Sándor 
főépítész, és Gergely László, a Romá-
niai Magyar Közgazdász Társaság csík-
szeredai fiókelnöke.

Korodi Attila kifejtette: a szervezeti 
felépítés módosítása azért volt sürgős fel-
adat, mert a város ezáltal haladhat abba 
az irányba, amelyet a kampányban vállal-
tak tudatában a város megszavazott.

A lakosság leginkább a település-
rendezési szolgáltatások terén érezhet 
majd változást. Albert Sándor főépí-
tész elmondta: kilenc főről tizenhét 
személyesre bővítették az osztályt, fő-
ként a stratégiai fejlesztő rész erősödik 
meg, így – miután további mérnököket, 
topográfusokat és más urbanisztikai 
szakembereket sikerül alkalmazni – fel-
gyorsul a rendezési tervek elkészítése, 
és az általános településrendezési terv 
(PUG) frissítésének is kellő megalapo-
zottsággal lehet majd nekilátni.

Mindez szorosan összefügg a gaz-
daságfejlesztésért és digitalizációért 

felelős szakiroda létesítésével. A hat-
fős iroda létjogosultságát az RMKT 
tavalyi kérdőíve is igazolja – támasz-
totta alá Gergely László. A kérdőí-
vezést követően hetvenöt vállalkozó 
vett részt szakmai egyeztetéseken, és 
a beazonosított problémák között ta-
lálható többek között a digitalizáció, 
a De-Minimis támogatások, az ipari 
parkok és a zöldmezős beruházások 
hiánya, továbbá külföldi beruházások 
bevonzásának, városi turisztikai prog-
ramcsomagnak és inkubátorházaknak 
a szükségessége. A frissen létrehozott 
iroda ebben nyújt segítséget.

A bővülő szociális szolgáltatásról 
Sógor Enikő számolt be: négy sze-
mélyt alkalmaznak az elkövetkezők-
ben a védőnői hálózat erősítésére. Ez 
az egészségügyi asszisztensi szolgál-
tatás a várandósság idejétől kezdve az 
újszülöttkoron át 3 éves korig követi 
figyelemmel a gyermekek fejlődését. 
A szolgáltatás terepmunka mellett a 
Testvériség sugárút 16. szám alatti 
ügyeleti központban valósul meg. A 
nemrég meghirdetett öt iskolaorvosi 
állással együtt így a szociális igazgató-
ság medikális szolgáltatásai ugyancsak 
jelentősen megerősödnek. n

Korodi Attila polgármester a tanácsü-
lésen elmondta: nagy reményeket fűz a 
létrehozott szervezethez, mert azontúl, 
hogy intézményes hátteret biztosít a 
sajátosan ifjúsági kérdések rendszeres 
egyeztetésének, kineveli a jövő közéleti 
szerepvállalóinak nemzedékét.  

„Ha ma a fiatalokra odafigyelünk, 
ha mostani döntéseink az ő hangjukat 
képviselik, akkor tíz év múlva, tizenöt 
év múlva abban a városban fognak le-
telepedni, élni, családban gondolkodni, 
amelyik az ő hangjuknak az eredménye” 
– fogalmazott Korodi Attila. n
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Folyamatban az úthálózat javítása

Az időjárás lehetővé tette, hogy már-
ciusra nagyobb léptékben elkezdődjön 
Csíkszeredában az úthálózat javítása: a 
hidegaszfalttal való kátyúzásnak a kö-
zepére befejezték, és előkészítették a na-
gyobb léptékű javításokat is. Mindez a 
költségvetés függvényében módosulhat.

A polgármesteri hivatal szakirodája a 
helyszíni ellenőrzések és a lakossági be-
jelentések alapján 25 aszfaltozott utcát 
tartalmazó listát állított össze, ahol a 
meglyukadt útfelület miatt sürgető volt 
a mihamarabbi beavatkozás. A hideg-
aszfalttal való kátyúzás tulajdonságai 
megengedik a bedolgozást akár fagyos, 
de csapadékmentes időben is, így ez a 

munkafolyamat március első felében le 
is zárult. Az idén használt alapanyagot 
széles körben – repülőterek, autópá-
lyák, kikötők aszfaltozásakor is – alkal-
mazzák.

Következik a kavicsozott utcák javí-
tása is: a listán 22 olyan utca szerepel, 
amely nem aszfaltozott, és ezeket akkor 
tudják javítani, amikor tartósan fagy- és 
csapadékmentessé válik az időjárás.

A legnagyobb „falatok” ezúttal is a ja-
vításból történő aszfaltozások, amelyek 
nem összetévesztendők a külön beru-
házásból megvalósuló útfelújítások-
kal. Tavaly nem sikerült leaszfaltozni a 
Mérleg utcai tömbházak belső udvarát, 
ezt a tervek szerint idén pótolják. A 

Márciusban kedvezménnyel 
fizetheti be a helyi adóit

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
emlékezteti a városlakókat, hogy egyet-
len részletben való törlesztés esetén 10 
százalékos kedvezménnyel fizethetik be 
március 31-ig a helyi adókat és illetéke-
ket. 

Magánszemélyek esetében mindhárom 
adónemre (épület-, telek- és gépkocsi-
adó) érvényes a kedvezmény, jogi sze-
mélyek csakis az épületadójukat fizet-
hetik be kedvezményesen. Március 31. 
egyben az adók és illetékek első félévi 
befizetésének határideje is.

Lomtalanítás 
március utolsó 
hetén

A húsvéti ünnepkör idén április első 
hétvégéjére esik, ezért a városi szintű 
tavaszi nagytakarítást a szokásosnál ké-
sőbben, áprilisban szervezi a városháza 
és az Eco-Csík köztisztasági vállalat. A 
lomtalanítással nem várnak idáig: már-
cius utolsó hetén sor kerül rá.

A korábbi években megszokhattuk, 
hogy az általános tavaszi nagyataka-
rítással egyszerre szervezik a tavaszi 
lomtalanítást. Idén ez másképp lesz: 
március 25–31. között gyűjtik be a 
fölöslegessé vált lomokat (bútorok, 
matracok, elektronikai hulladékok, 
gumiabroncsok, üveg, műanyag, pa-
pír és karton, fém hulladékok). A 
magánházban lakók a szelektív hul-
ladékszállítás napján tehetik ki a lo-
mokat a kuka mellé. A tömbházlakók 
az említett időszak bármelyik napján 
kihelyezhetik a hulladékot a gyűjtő-
pontokhoz.

A polgármesteri hivatal és az Eco-
Csík úgy tervezi, hogy idén ősszel is 
szervez egy lomtalanítást. Ugyanakkor 
felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az 
Eco-Csík minden hónap első hétfőjén 
ingyenesen átveszi a lomtalanításból 
származó hulladékokat a cég udvarán 
(Akác utca 1. szám). n

A polgármesteri hivatal pénztára to-
vábbra is a Mikó-várban működik: hét-
főn, kedden és csütörtökön 8.00–13.00, 
illetve 14.00–17.00 óra között, míg 
szerdán és pénteken 8.00-tól 13.00 órá-
ig fogadja az adófizetőket. 

A városháza arra kéri a lakosságot, 
hogy amennyiben lehetséges, a helyi 
adókat és illetékeket online fizessék 
a www.ghiseul.ro portálon keresztül, 
vagy pedig banki átutalással. Az utób-
bihoz szükséges adatokat megtalálják a 
városháza honlapján (szereda.ro), jobb 
oldalon. n

Pacsirta sétányon, korábban elbontott 
garázsok helyén két helyszínen folyta-
tódik az aszfaltozás. A legjelentősebb 
beavatkozás idén is a Hunyadi János ut-
cán történik: ezúttal a Szentlélek utcai 
körforgalomtól a tűzoltóságig terjedő 
szakaszt javítják kétrétegű aszfalttal, 
és ha a költségvetés megengedi, a Szék 
útja felőli szakaszát is megjavítják, akár-
csak az azzal párhuzamos Szentkirály 
utcát. Ugyancsak a költségvetés elfoga-
dása után derül ki, hogy karbantartási 
alapokból felújítható lesz-e a Decem-
beri forradalom utca, amelynek javítása 
nagyban függ a szomszédos Octavian 
Goga sétány átfogó felújításának üte-
métől is. n
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A városi önkormányzat februári határozatai 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata február 19-én soron 
kívüli, 26-án pedig soros ülését tar-
totta, és a következő határozatok 
születtek:

40-es számú határozat
a Tudor Vladimirescu utca 17. szám 
alatti tömbház hőszigetelése megneve-
zésű beruházás beavatkozási munká-
latok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2019/156-os szá-
mú határozat módosítására

41-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 32 A/B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2019/157-es szá-
mú határozat módosítására

42-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 26 A/B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2019/160-as szá-
mú határozat módosítására

43-as számú határozat
a Müller László utca 4 A/B/C szám 
alatti tömbház hőszigetelése megneve-
zésű beruházás beavatkozási munká-
latok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2019/161-es szá-
mú határozat módosítására

44-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 42. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-
hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2019/155-ös számú ha-
tározat módosítására

45-ös számú határozat
a Testvériség sugárút 15 A/B szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-

hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2019/159-es számú ha-
tározat módosítására

46-os számú határozat
a Testvériség sugárút 11 A/B szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-
hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2019/152-es számú ha-
tározat módosítására

47-es számú határozat
a Pacsirta sétány 7. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjának jóváhagyására vo-
natkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/153-as számú határozat 
módosítására

48-as számú határozat
a Pacsirta sétány 5. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási doku-
mentációjának jóváhagyására vonatkozó, 
utólag módosított és kiegészített 2019/154-
es számú határozat módosítására

49-es számú határozat
az Octavian Goga sétány 4 A/B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megneve-
zésű beruházás beavatkozási munká-
latok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2014/158-as szá-
mú határozat módosítására

50-es számú határozat
az Octavian Goga sétány 2 A/B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megneve-
zésű beruházás beavatkozási munká-
latok jóváhagyási dokumentációjának 
jóváhagyására vonatkozó, utólag módo-
sított és kiegészített 2014/157-es szá-
mú határozat módosítására

51-es számú határozat
a Jégpálya utca 14 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-
hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/330-as számú ha-
tározat módosítására

52-es számú határozat
a Jégpálya utca 12 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-
hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/329-es számú ha-
tározat módosítására

53-as számú határozat
a Szív utca 12–14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási doku-
mentációjának jóváhagyására vonatkozó, 
utólag módosított és kiegészített 2018/ 
328-as számú határozat módosítására

54-es számú határozat
a Mérleg utca 12–14. szám alatti tömb-
ház hőszigetelése megnevezésű beruhá-
zás beavatkozási munkálatok jóváha-
gyási dokumentációjának jóváhagyására 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2018/327-es számú határozat 
módosítására

55-ös számú határozat
a Fenyő utca 11 A/B/C/D szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok jóváhagyá-
si dokumentációjának jóváhagyására vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 2018 
/326-os számú határozat módosítására

56-os számú határozat
a Lendület sétány 5 A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának jóvá-
hagyására vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/323-as számú ha-
tározat módosítására

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

58-as számú határozat
a Petőfi Sándor utca 38. szám alatti, a 
Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában levő ingatlan rendeltetése 
módosításának a jóváhagyására

59-es számú határozat
a Csíkszereda területén levő tanügyi in-
tézményekben található kiadható több-
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letfelületek versenytárgyaláson való bér-
beadásának jóváhagyására

60-as számú határozat
a 2020/273-as számú határozat kiegé-
szítésének jóváhagyására

61-es számú határozat
a 2020/271-es számú határozat kiegé-
szítésének a módosítására, egyes telek-
könyvbe bejegyzett tulajdonjogok kiiga-
zításának jóváhagyásáról

62-es számú határozat
a Szabadság tér 18. szám alatti, a város 
közvagyonában levő kereskedelmi felület 
versenytárgyaláson való bérbeadásáról

63-as számú határozat
a 2015/135-ös számú határozat vissza-
vonásáról, valamint a 2015/566-os szá-
mú adminisztrálási szerződés felbontá-
sának jóváhagyására

64-es számú határozat
a Mihai Eminescu utca 2/A szám alatti 
ingatlanban található felületek kiutalá-
sának jóváhagyására

65-ös számú határozat
a tanügyi intézmények működését szol-
gáló épületek és területek ügykezelé-
sének átadására vonatkozó 2013/15 

számú határozat 2. szakaszának módo-
sítására

66-os számú határozat
a Liviu Rebreanu Általános Iskola felújí-
tása megnevezésű pályázat jóváhagyásá-
ra vonatkozó, utólag módosított és ki-
egészített 2017/371-es számú határozat 
2-es és 3-as cikkelyének módosítására

67-es számú határozat
a Csíkszereda város közvagyonához tarto-
zó, leírásra javasolt alapeszközök Csíksze-
reda magánvagyonába való áthelyezésé-
nek jóváhagyására azok leírásának céljából

68-as számú határozat
a Csíkszereda Kiadóhivatal 2020. évi 
beszámolójának és 2021. évi program-
jának jóváhagyására

69-es számú határozat 
a 2021. márciusi kulturális programok 
elfogadásáról

70-es számú határozat
a Csíkszeredai Ifjúsági Egyeztető Tanács 
létrehozására, valamint a szervezeti és 
működési szabályzatának elfogadására

71-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes státusjegyzékének és orga-

nigrammájának módosításáról szóló, 
módosított és kiegészített 2020/215-ös 
számú határozat módosítására

72-es számú határozat
a Csíki Székely Múzeum szakapparátu-
sa státusjegyzékének módosítására

73-as számú határozat
a Csíki Székely Múzeum szervezeti fel-
építésének és státusjegyzékének átszer-
vezéséről, 2021. április 1-jei kezdettel

74-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost 
képviselő személyek felhatalmazásá-
ra a Goscom Rt. vezetőtanácsában, a 
csíkszeredai hőenergia-ellátás köz-
szolgáltatásáról szóló 2013/526-os 
számú átruházási szerződés, módosí-
tásáról

75-ös számú határozat
a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 
keretében működő Város- és Terület-
rendezési Műszaki Bizottság (VTMB) 
újraalapításáról szóló 2021/27-es szá-
mú határozat módosításáról

76-os számú határozat
a villanyvezetékek bővítése céljából a 
közvagyonban levő egyes területek biz-
tosítása a Villanyvállalat Rt. javára n
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Születések:

Udvari Sámuel
Afilipoaie Paula-Evelyn
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Buzilă Alexandru-Ștefan
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Gabor Daria-Maria
Ambrus Bence
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Ferenczi Richárd-Róbert
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Kovács Abigél
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Peter Villő
András Viktória
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Horváth Boglárka
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Gădoiu Szilárd
Boer Anton
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Fodor Zoltan
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Birta Iuliana
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Pîntea Sofia
Incze Catarina
Bilibok Vincențiu

Házasságkötések:

Barabás Szilveszter-Zsolt –
Imre Edina-Sarolta

Fazakas Ladislau – 
Todor Ilona

Olaru George-Gabriel – 
Șanta Éva-Magdolna

Olaru Mihai – 
Țurcan Loredana-Elena

Bara Csongor – Ács Réka
Nodiș Andrei – 

Tunaru Ancuța 
Irimia Eusebiu-Gabriel – 

Răuțu Eszter 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

Szerkeszti: Kovács Hont Imre; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda

KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete
A szemétnek is helye van
– de nem a természetben!

Elolvadt a hó, és a városban ugyanúgy, mint a 
természetben, előkerült a szemét. Következik 
az az időszak, amikor a felelőtlenek szemetét a 
felelősek összeszedik: legyen szó akár az általá-
nos tavaszi nagytakarításról (amelynek időpont-
ja lapzártánkkor tisztul le), akár a Hargita Víz 
Fejlesztési Társulás víz világnapi medertakarítá-
sáról. De nyugodtan említhetjük a Környezetvé-
delmi Minisztérium új kezdeményezését, a Zöld 
pénteket is, amely autózás helyett a természetba-
rát közlekedési módokat szorgalmazza pénteki 
napokon, a környezetszennyezésnek egy másik 
módját szorítva vissza ezáltal. Hasznos gesztu-
sok, amelyek csak akkor érnek be, ha egyre töb-
ben érezzük szívügyünknek városunk, környe-
zetünk tisztán tartását. Vegyük észre, mekkora 
sebet okoz a megújuló természetben a szemét, 
és igyekezzünk meggyőzni a rokonainkat, bará-
tainkat, hogy valójában nem nehéz a hulladékot 
csakis oda dobni, ahol a helye van! Jó lenne egy-
szer eljutni oda, hogy a hóolvadással ne járjon 
együtt feltétlenül a hulladék előbukkanása! n
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Anyanyelvhasználat: eljött a cselekvés ideje

Nagyobb hangsúlyt fektet magyar nyel-
vű ügyfélszolgálati kommunikációjára a 
városháza, az anyanyelv alkalmazásával 
is foglalkozó kerekasztalokat hoznak 
létre a kis- és a nagykereskedők szá-
mára, és a protestidőszakot a cselekvés 
időszaka váltja – jelentette be Korodi 
Attila polgármester.

Az utóbbi hónapok, évek a tiltakozás 
jegyében zajlottak, de jelentős előrelé-
pések nem történtek az anyanyelvhasz-
nálat és a nemzeti szimbólumok hasz-
nálata terén – közölte sajtótájékoztatón 
Korodi Attila. „A protest ideje alatt nem 
történt előrelépés, most viszont követ-
kezik a cselekvés ideje” – fogalmazott 
Korodi Attila. 

E téren három vonatkozásban kö-
vetkeznek lépések. Egyrészt a széle-

sebb körű magyar nyelvű kiszolgá-
lásra áll át a városháza, és nagyobb 
hangsúlyt fektet arra, hogy a lakos-
ságot tájékoztassa: törvény adta jog, 
hogy írásban is anyanyelven intéz-
hessék az ügyeiket. Másrészt fóru-
mot hoznak létre kiskereskedők és 
nagykereskedők számára, amelyen a 
sajátos gazdasági, működési kérdé-
sek mellett az anyanyelvhasználat, 
a kétnyelvűség is kiemelten fontos 
témakör lesz. Ugyanide illeszkedik 
a Sapientia EMTE-vel való együtt-
működés, amely alapján másodéves 
románszakos sapientiás diákok fel-
mérik a kétnyelvűség alkalmazását a 
kereskedelemben, és erről visszajelzé-
seket nyújtanak, közgazdász-oktatók 
pedig az említett fórumokon vesznek 
részt. 

A polgármester továbbá kifejtet-
te: a székely zászló és a városzászlók 
kényszerű eltávolítása miatt jogos volt 
a gyászlobogókkal való tiltakozás, de 
most már itt az ideje a cselekvésnek. 
Rámutatott: a váratlanul elhunyt, Pro 
Urbe díjjal kitüntett Kálmán Dénes 
önkormányzati képviselő tiszteleté-
re nem helyezhette ki a városháza a 
gyászlobogót, mint ahogy az elmúlt 
időszakban elhunyt, köztiszteletben 
álló személyeket sem gyászolhatta 
méltó módon a polgármesteri hivatal. 

A fekete lobogókat ezért eltávolítot-
ták, és ezután csakis kegyeleti indokkal 
helyezik vissza. Ugyanakkor újraindít-
ják a városcímer elfogadtatásának fo-
lyamatát, abban bízva, hogy hamarosan 
ismét loboghat a városzászló a hivatal 
homlokzatán és a Promenádon. n


