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Nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat 
a város utcáin

Az elmúlt hetekben számos olyan intéz
kedés született, amely változást eredmé
nyezett Csíkszereda forgalmában. A mó
dosítások egyrésze ugyanakkor főként 
irányt mutat: a város elkötelezett az isko
lások, az akadályozottsággal élők bizton
ságának növelésében, az autós forgalom 
gördülékenyebbé tételében. Ma már az 
autóvezetők, a gyalogosok és a kerékpá
rosok is biztonságosabb feltételek között 
közlekedhetnek, mint kora tavasszal.

A júniusi hónap kifejezetten izgalmas 
volt a város forgalmának szempontjá
ból, és a sor júliusban is folytatódik.

Problémamegoldó júniusi 
intézkedések

A legtöbbeket érintő júniusi forgalmi 
intézkedés a Hunyadi János utca „Y” ala
kú elágazásában kialakított ideiglenes 
körforgalom létesítése volt. A beavatko
zás legfőbb céja az volt, hogy a Szék útja 
felé vezető szakaszon rendszeresen ki
alakuló torlódásokat megszűntesse. Ez 
sikerült, az autóvezetők nagy többsége 
elégedettségét fejezte ki. A körforgalom 
létesítése egyben azt is magával hozta, 
hogy a Kalász negyedi temetőtől, illetve 
a Csipike napközi irányából a Hunyadi 
János utcára csakis jobbra térhetnek az 
autóvezetők, illetve a „főúton” az ellenté
tes irányból érkezők nem kanyarodhat
nak be az említett bejáratokhoz. 

Az új körforgalom közelében, a Tető 
utcában állandósult problémának bi
zonyult a szabálytalan útszéli parkolás. 
Ez kifejezetten lassította, veszélyessé 
tette a forgalmat a Hunyadi János utca 
és a Kalász negyedi lépcső közötti sza
kaszon. Közlekedésrendészeti egyezte
tés nyomán az a döntés született, hogy 
megállni tilos táblát helyeznek ki az ille
tő szakaszra. Akadnak, akik a tiltást az
óta sem veszik figyelembe, holott immár 
bírságolható a szabálytalan parkolásuk. 

A többség ugyanakkor inkább más he
lyet keres a járművének, és biztonságo
sabbá vált a szóban forgó utcaszakasz.

A piacudvar egyirányúsítását model
lezés előzte meg, végül úgy döntöttek, 
hogy a Mihai Eminescu utca irányából 
történik a behajtás és az egyetlen kijárat 
a Kossuth Lajos utcára lesz. A piacud
varon így megszűnt a kaotikus forga
lom, nem „dugul be” az udvar.

Ismerkedés az intelligens 
jelzőlámparendszerrel

Számos városban kipróbálták már az 
okos jelzőlámpákat, de az alkalmazásuk 
nem mindenhol aratott osztatlan sikert. 
Csíkszeredában július első hétvégéjén sze
relték fel az elsőket, és a hír hallatára a ké
telkedő hangok kerekedtek felül. A Szék 
útja, a Márton Áron, a Nagyrét és a Tap
loca utca kereszteződésében lecserélték az 
elavult szemaforokat, és a helyükbe tele
pítették a forgalomszámlálás alapú intel
ligens rendszert. A beüzemelését követő
en már az elismerő észrevételek kerültek 
túlsúlyba, nem véletlenül: bár megszűnt a 
visszaszámláló kijelző, az autóvezetők azt 
tapasztalták, hogy kevesebb ideig kell vá
rakozniuk a piros jelzésnél.

Újdonságot jelentett ez a gyalogosok 
és a kerékpárosok számára is: az őket irá
nyító jelzőlámpa csak akkor vált zöldre, 
ha jelzik az átkelési szándékukat az átjá
róhoz felszerelt panel megérintésével. 

Az első visszajelzések alapján bevált a 
rendszer, de az első hetekben még teszte
lik és finomhangolásokat végeznek rajta.

Új irányok

A közlekedésbiztonság növelése érdeké
ben egy sor kevésbé látványos, de annál 
fontosabb beavatkozást foganatosítottak.

Az autós forgalmat domború tükrök ki
helyezésével tették biztonságosabbá. Má

jusban és júniusban kilenc tükröt szereltek 
fel olyan helyszíneken, ahol a sofőröknek 
nem volt megnyugtatóan elégséges kilátá
suk. Lapzártánkkor a szakiroda már meg
rendelte hat újabb tükör felszerelését, és a 
városvezetés továbbra is nyitott az újabb 
javasolt helyszínek megvizsgálására.

Premiernek számítottak Csíkszere
dában a Testvériség sugárút mentén, a 
rendőrség közelében felfestett gyalog
átjárók is: a speciális útburkolati festés 
jelzi a fehér pálcával közlekedő látássé
rülteknek, hogy átjáró következik.

Ugyancsak a biztonságos átkelést se
gíti elő az az intézkedés, amelynek alap
ján az iskolákhoz közeli zebrákat piros 
alapszínre festik, a kerékpáros átkelőket 
pedig zöld alapszínre. Ennek a mun
kának a megrendelése lapzártánk előtt 
már megtörtént.

A mozgássérültek számára kijelölt 
parkolóhelyek ugyancsak megkülön
böztető festést kaptak: kék alapon fehér 
színű kerekesszék jelzi azokat a helye
ket, amelyekre csak az akadályozottság
gal élők jogosultak parkolni. Városszer
te közel 90 parkolóhelyet festettek meg 
ebben a formában.

Ugyancsak a nem látványos, de fon
tos munkák csoportjába tartozik a 
járdákat keresztező esővízelvezető 
csatornák (rigolák) kiiktatása. Egyes 
helyszíneken – például a Márton Áron 
és a Tudor Vladimirescu utcában – 
kifejezetten balesetveszélyesnek bi
zonyultak ezek a csatornák a rolerrel, 
keskeny gumikkal felszerelt kerékpár
ral közlekedők számára. Kiiktatásuk 
folyamatban van.

Az autóvezetők örömére ugyanakkor 
elkezdődik a megsüllyedt aknatetők 
szintre emelése is. A városháza szakiro
dája több mint hatvan problémás akna
tetőt azonosított, kijavításuk várhatóan 
a nyár folyamán elkezdődik.

A városháza nyitott minden további 
ötletre, amely a közlekedés biztonságo
sabbá tételét szolgálja. n
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Mi történt a városban 2021 júniusában?

JÚNIUS 1. 

Óóóriási gyermeknapot 
szerveztünk
Szokatlan hideg fogadta Csíkszeredában 
a kicsiket és szüleiket a nemzetközi gyer
meknapon, június 1jén. Ez sem szegte 
kedvét a gyermekeknek: különféle beveté
si járműveket „próbálhattak ki”, darusautó 
kosarából csodálhatták a Szabadság teret, 
a központi parkban pedig kerékpározhat
tak, többféle játékkal szórakozhattak (lég
vár, kisvonat, trambulin), ehettekihattak. 

Újranyitott a Csíki Csobbanó
A járványügyi intézkedések lazításai 
értelmében június első napján újra ki
nyitott a nagyközönség számára a város 
uszodája. A Csíki Csobbanót a megszo
kott nyitvatartás szerint használhatják 
az úszni vágyók.

JÚNIUS 2.

Igényelhető a nagycsaládos kártya
Elkezdődött a nagycsaládos kártya 
igénylési dossziéinak átvétele: az igazol
vány felmutatásával a három vagy ennél 
több gyermeket nevelő családok vagy 
egyedülálló szülők árengedményekben 
részesülnek az önkormányzat aláren
deltségében működő intézmények szol
gáltatásainak igénybevételekor.

JÚNIUS 3.

Nemzetközi szinten díjazták 
Csíkszeredát
Világraszóló elismeréssel illette a Nem
zetközi Síszövetség (FIS) a 2021. január 
17én, a hó világnapja alkalmából szerve
zett csíksomlyói eseményt. A FIS egyik 
programja kifejezetten a gyermekek szá
mára szervezett havas sporteseményeket 
rangsorolja, és a június 3i eredményhir
detésen bejelentették: a 2021es idény 
legjobb hó világnapi rendezvényét a Ki
dssport és a Kissomlyó SKI szervezte, 
partnerségben – mások mellett – Csík
szereda Polgármesteri Hivatalával.

JÚNIUS 4.

Megemlékezés a békediktátum 
évfordulóján
Csíkszereda is megemlékezett a Magyar 
Királyságot felszabdaló trianoni diktá

tum 101 éves évfordulóján. A Fodorház
nál szervezett ünnepségen felszólalt Ko
rodi Attila polgármester, majd az elöljáró 
– az önkormányzattal közösen – koszo
rút helyezett el a Székely hadosztály em
lékművénél.

JÚNIUS 5.

Elballagtak a Sapientia végzősei
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudo
mányegyetem (EMTE) Csíkszeredai 
Karának végzős hallgatói idén is ünne
pélyes keretek között ballagtak el, a kar 
fennállása óta immár tizenhatodszor. 
A 287 hallgató nem kis meglepetésére 
a Halott Pénz együttes énekese, Járai 
Márk si fellépett.

JÚNIUS 7.

Forgalmi intézkedések
Két fontos forgalmi módosítás lépett 
hatályba: egyik a piacudvaron, a másik 
a Kalász negyedben. Az élelmiszerpiac 
udvara egyirányúvá vált a Mihai Emi
nescu utca irányából a Kossuth Lajos 
utca irányába, így értelemszerűen tilos
sá vált a behajtás a Kossuth utcáról. A 
Tető utcában tilossá vált a megállás a 
Hunyadi János utcától a Kalász negyedi 
lépcsőig tartó szakaszon azon az olda
lon, amelyen nincsenek kijelölt parkoló
helyek.

JÚNIUS 8. 

Új fesztivál debütált 
Csíkszeredában
Bár hivatalosan csak a „nulladik” kiadá
sát szervezték, mégis hatalmas népsze
rűségnek örvendett a Csíki Játékszín új 
fesztiválja, az UnScene. Négy színmű
vészeti egyetem száztíz végzős diákja 
tizenkilenc előadást mutatott be öt nap 
alatt, többnyire teltház előtt. A színházi 
műsort egyéb kulturális kísérőprogra
mok egészítették ki.

JÚNIUS 13.

Elit Ligát nyert 
az FK Csíkszereda U19-es csapata!
Az FK Csíkszereda az FC Viitorul 
Ovidiu 2–1 arányú legyőzésével meg
nyerte az U19es labdarúgó Elit Ligát. 
Az utánpótlás csapat sikere egyben azt 

is jelenti, hogy a nemzetközi poron
don is kipróbálhatják magukat, hiszen 
részt vesznek az UEFA Youth League 
sorozatában, az ifjúsági Bajnokok ligá
jában.

JÚNIUS 18.

Lányok, asszonyok 
Nagy Imre művészetében
Új időszakos kiállítást nyitottak meg a 
Csíki Székely Múzeumban Lányok, asz
szonyok Nagy Imre művészetében cím
mel. A tárlat július 30ig látogatható.

JÚNIUS 21.

„Házi” döntőt rendeztek 
a labdarúgó utánpótlás tornán
A tavalyi kényszerszünet után idén is
mét megrendezték a kétnapos Székely 
Magyar Utánpótlás Labdarúgó Tornát 
Csíkszeredában, immár ötödik alka
lommal. A nyolc csapat közül az FK 
Csíkszereda bizonyult a legjobbnak, 
amely a döntőben a testvércsapat Szé
kely Labdarúgó Akadémia együttesét 
győzte le.

JÚNIUS 23.

5. Filmszereda – Székelyföldi 
Mozgókép Fesztivál
Öt napra Csíkszeredába költöztek az 
utóbbi év legsikeresebb magyar és ro
mán filmjei: drámák, vígjátékok, do
kumentumfilmek, gyermekfilmek erő
sítették a kínálatot, és mindezekhez 
színvonalas kísérőprogramok társultak. 
Újdonságként két szabadtéri lakónegye
di vetítést is szerveztek. 

JÚNIUS 29.

A „medve ügy” megoldását 
követelik
Bukaresthez hasonlóan Csíkszeredá
ban is megmozdulást szerveztek annak 
érdekében, hogy a lakott területeket 
ismétlődően látogató, az emberre ve
szélyes medvéket azonnal kilőhessék. 
A populációszabályozáshoz szüksé
ges emberi beavatkozást követelő tö
meg egyúttal a zöldek által támadott 
Tánczos Barna környezetvédelmi, víz
ügyi és erdészeti miniszter mellett is 
kiállást tanúsított. n
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Barátságos környezet a piacainkon

Teljesen megváltozott a központi piac 
arculata, tematikus virágvásár állan
dósult a Promenádon, megújul a „dol
lárpiac”, továbbá a gabonaárusokat is 
befogadó szerdai vásárok indultak a 
bolhapiacon. 

Az utóbbi bő félév számos újdonság
gal szolgált a csíkszeredai piacokat 
illetően. Mindenekelőtt azzal, hogy 
decemberben a megszokott helyén 
újranyitott a központi élelmiszerpiac, 
azóta pedig több olyan intézkedést 
foganatosítottak, amelyek a vásárlók, 
az eladók, nem utolsósorban pedig 
az övezetben lakók érdekeit tartotta 
szem előtt. A rendezettséghez hoz
zájárul az új aszfalt, a tizenkét rönk
házikó és az ugyancsak fából készült 
húsz nyitott stand, július elején pedig 
a kültéri ivókutat is beüzemelték. A 
vásárlók ugyanakkor kölcsönszatyro
kat vehetnek igénybe: a vászonszaty
rok ingyenesen elvehetők a piacon, 

majd használat után ugyanoda vissza
akaszthatók.

A sikeressége miatt „gyökeret vert” a 
Promenádon a virágvásár is. Tavasszal 
még virág és palántvásárként indult, 
az eladók és a vásárlók visszajelzései 
alapján pedig az a döntés született, 
hogy ékesítse tovább Csíkszereda köz
pontját.

A lakónegyedekben kialakítandó 
kisebb piacok sorába illeszkedik a 
Szentlélek utca és a Hunyadi János 
utca sarkán működő, „dollárpiacként” 
ismert kereskedelmi felület. Meg
romlott állapota miatt a városvezetés 
csinosítani szándékozott rajta új asz

A piacok nyitvatartása:

Központi élelmiszerpiac: hétfő–péntek: 7.00–19.00 óra; szombat: 7.00–15.00 óra
Tematikus virágvásár (Promenád): hétfő–péntek: 7.00–19.00 óra
Szerdai terményvásár (bolhapiac): minden szerdán 8.00–16.00 óra között
Szentlélek utcai piac („dollárpiac”): átmenetileg zárva n

faltréteg terítésével és három stand 
kihelyezésével. A beavatkozás során 
derült ki, hogy ennél nagyobb hor
derejű munkát igényel a rendbetétel, 
ezért július elején ez a szépítés még 
folyamatban volt.

A legfrissebb változás a gabonapi
ac vonatkozásában történt. A taplocai 
helyszínen megszűnt a vásár, de a nagy
múltú, elsősorban a vidéki gazdákat 
kiszolgáló piacot befogadta a Csíksze
redai Bolhapiac, amely újabban minden 
szerdán terményvásárt szervez.

Bízunk benne, hogy minden csíksze
redai vásárló hozzájut a számára szük
séges termékekhez, terményekhez! 
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Városházi ügyfélfogadás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalában 
a korábban bejáratott valamennyi szak
osztályi ügyfélszolgálat működik – a 
járványhelyzetre való tekintettel egye
lőre csökkentett programmal. A legtöbb 
ügyintézéstípus előjegyzést igényel, a 
fontos tudnivalókat alább összegezzük. 
A városháza ugyanakkor továbbra is az 
online ügyintézésre bátorítja a lakossá
got.

Lakosság-nyilvántartó
közszolgálat

Személyi igazolványokkal 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 5, 6 és 7es iroda
Idősáv: 
• hétfőtől péntekig: 8.00–16.00 között
Előjegyzés: https://elojegyzes.szereda.ro/
Megjegyzés: helyben igényelt sorszám 
alapján előjegyzés nélkül is fogadják az 
ügyfeleket.

Anyakönyvi iroda:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 2es iroda
Idősáv: 
• hétfőtől péntekig: 8.00–16.00 között
Megjegyzés: hétfői napokon kizárólag 
halotti anyakönyveztetéssel kapcsolat
ban fogadják az ügyfeleket. 

Megértésüket köszönjük!

Szociális igazgatóság 

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala
Idősáv:
• hétfőtől péntekig: 9.00–13.00, továb

bá csütörtöki napokon 14.0016.00  
óra között is

Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• gyámhatóság / családi pótlék: 0266 

315120 / 141 (25ös iroda)
• gyermeknevelési támogatás / beteg-

gondozás: 0266 315120 / 115 (28as 
iroda)

• szociális segély / gyermekvédelem: 
0266 315120 / 191 (29es iroda)

Bővebb információk: email: social@
szereda.ro

Mezőgazdasági iroda

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 27es iroda 
Idősáv:
• kedden és csütörtökön 9.00–13.00 

óra között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0266 315120, belső hívó

szám: 118 vagy 142
• email: mezogazdasag@szereda.ro

Adó- és illetékosztály

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 42es iroda (korábbi pénztár)
Idősáv: 
• kedden és csütörtökön 9.00–13.00 

között
Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0266 315 120, belső hívó

szám: 137 vagy 125
• email: impozite@szereda.ro
Megjegyzés: helyi adót, illetéket, bírságo
kat a Mikóvárban működő pénztárban 
ELŐJEGYZÉS NÉLKÜL fizethet hét
főn, kedden és csütörtökön 8.00–13.00 és 
14.00–17.00 óra között, szerdán és pén
teken pedig 8.00–13.00 óra között.

Településrendezési osztály

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 20as iroda
Idősáv:  
• hétfő, kedd, szerda, péntek: 9.00–

13.00 óra
• csütörtök: 14.00–17.00 óra

Előjegyzés munkanapokon 9.00–15.00 
óra között:
• telefon: 0735 209483
• email: urban@szereda.ro

Városgazdálkodási osztály

Sírhelyekkel, 
sárga rendszám igénylésével 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 44es iroda
Idősáv: 
• hétfőtől péntekig: 9.00–13.00
Megjegyzés: a behajtási engedélyekkel, 
valamint a gépjárművek forgalomból 
való törlésével kapcsolatos ügyintézés 
online történik a ravaszildiko@szereda.
ro email címen.

Taxi engedélyekkel 
kapcsolatos ügyintézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 44es iroda
Idősáv:  hétfőtől péntekig: 9.00–13.00

Kulturális, tanügyi, sport 
és ifjúsági osztály

Pályázatokkal kapcsolatos ügy-
intézés:

Helyszín: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, 143–146os iroda
Időpont: munkanapokon 14.00–16.00 
óra
Előjegyzés nem szükséges.
Bővebb információk: 
• telefon: 0266 315120, belső hívó

szám: 134
• email: galmaria@szereda.ro n
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A városvezetők és a főbb szakosztályok 
vezetőinek fogadóórái

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
mindennapi törekvése, hogy jó kapcso
latot ápoljon a megyeszékhely állami és 
magánszférához tartozó intézményeivel 
és a város polgáraival. 

Ebből a megfontolásból alább kö
zöljük a polgármesteri hivatal főbb 

osztályainak a fogadónapját és az idő
intervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhat
nak a szakosztályok vezetőjéhez. 

Ezen alkalmakkor csakis az előzete
sen bejelentkezett ügyfeleket fogadjuk, 
a meghallgatásról pedig jegyzőkönyvet 

vezetünk. Az alábbi táblázatban megta
láják a fogadóórák rendjét, valamint az 
előjegyzéshez szükséges belső hívószá
mokat. A főjegyző és az osztályvezetők 
a 20as számú irodában fogadják a la
kosságot, a városvezetők a saját irodá
jukban.

Városvezető / osztályvezető Fogadóóra programja Előjegyzés

Korodi Attila polgármester hétfő 12–13 óra 0266 315120 / 104

Bors Béla alpolgármester csütörtök 14–16 óra 0266 315120 / 132

Sógor Enikő alpolgármester csütörtök 14–16 óra 0266 371464

Wohlfart Rudolf főjegyző hétfő 14–16 óra alább olvasható

Dósa Szilárd városmenedzser szerda 10–12 óra 0266 315120 / 106

Főépítész – Albert Sándor szerda 13–15 óra 0736 220000

Szociális igazgatóság – Bíró Edith csütörtök 10–11 óra 0266 315120 / 115

Személynyilvántartó Közszolgálat – Geréd Enikő kedd 14–15 óra 0266 315120 / 195

Vagyonnyilvántartó, mezőgazdasági, kataszteri, 
kereskedelmi osztály – Salamon Ildikó csütörtök 11–12 óra 0266 315120 / 119

Adó és illetékosztály – Țiriac Rodica péntek 11–12 óra (42es iroda) 0266 315120 / 137

Városgazdálkodási osztály – Lázár Péter hétfő 14–15 óra 0266 315120 / 186

Gazdasági igazgató – Gyenge Áron csütörtök 12–13 0266 315120 / 110 

Projektmenedzsment, beruházási 
és közbeszerzési igazgatóság – Dósa Eszter kedd 13–14 óra 0266 315120 / 135

Kulturális osztály – Prigye Kinga csütörtök 9–10 óra 0266 315120 / 159

Gazdaságfejlesztésért, digitalizációért felelős szak
iroda – JuhászBorsa Orsolya kedd 12–13 óra 0266 315120 / 160

Előjegyzés a főjegyzőhöz

A meghallgatásra írásos kérés alapján lehet 
jelentkezni. A formanyomtatvány megta
lálható a polgármesteri hivatal iktatójában 
(Vár tér 1. szám, 40es számú iroda), va
lamint letölthető a városháza honlapjáról 
(www.szereda.ro) a Közérdekű informá
ciók menü Fogadóórák nevű almenüjéből. 

A Csíkszereda Megyei Jogú Város 
főjegyzőjénél meghallgatást kérő ál
lampolgároknak a fogadóóra előtt 
legkevesebb 24 órával el kell külde
niük kéréseiket elektronikus postán 
(secretar@szereda.ro), vagy szemé
lyesen benyújtva a városháza iktatójá
ba, vagy faxon a 0040 266 371165ös  
számra.

A fogadóóra időpontjáról telefonon 
értesítjük az állampolgárokat. Egy meg
hallgatás időtartama nem haladhatja 
meg a 30 percet – kivételt képeznek a 
különleges esetek. Kivételes esetekben 
vagy amikor a meghallgatás tárgya nem 
tűr halasztást, a meghallgatás azonnal is 
megtörténhet a jegyző egyidejű jóváha
gyásával. n
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A városi önkormányzat júniusi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata június 8-án soron kívüli, 
25-én pedig soros ülését tartotta, és a 
következő határozatok születtek:

167-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 5/A,B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg
nevezésű beruházás beavatkozási mun
kálatok dokumentációjának jóváhagyá
sára előterjesztett, utólag módosított és 
kiegészített 2018/331es számú hatá
rozat módosítására

168-as számú határozat
a Szív utca 12–14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok dokumentáci
ójának a jóváhagyására előterjesztett, utó
lag módosított és kiegészített 2018/328
as számú határozat módosítására

169-es számú határozat
a Fenyő utca 11/A,B,C,D szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
dokumentációjának jóváhagyására elő
terjesztett, utólag módosított és kiegé
szített 2018/326os számú határozat 
módosítására

170-es számú határozat
a Nárcisz sétány 6/A,B  szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
dokumentációjának jóváhagyására elő
terjesztett, utólag módosított és kiegé
szített 2018/322es számú határozat 
módosítására

171-es számú határozat
a helyi rendőrség vezetői tisztségének 
betöltéséről szóló versenyvizsga szer
vezéséről és lebonyolításáról szóló sza
bályzat módosításának jóváhagyására

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

173-as számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszab
bításának jóváhagyására

174-es számú határozat
a Csikszereda, Márton Áron utca 50. 
szám alatt található épület használatba 

adásának jóváhagyására a Hargita Me
gyei Mozgassérültek Szervezete javára

175-ös számú határozat
a naprakésszé tett Lakáskiutaló sza
bályzat jóváhagyására vonatkozó 
2019/227es számú határozat 2. cikke
lyének módosítására

176-os számú határozat
az EcoCsík Kft.vel kötött 2018/758
as számú szerződés meghosszabítására

177-es számú határozat
az állami köztulajdonban, a Közleke
dési és Infrastrukturális Minisztérium 
ügykezelésében, illetve a Román Állami 
Vasúttársaság (CFR) koncessziójában 
lévő ingatlan átadásának kérelmezése 
Csíkszereda közvagyonába, illetve ügy
kezelésének kérelmezése Csíkszereda 
Önkormányzata részére

178-as számú határozat
a Csíki Székely Múzeum részére történő 
térítésmentes használatba adásról szóló 
2019/178as határozat visszavonásáról

179-es számú határozat
egy 223 négyzetméteres beltelek tulaj
donjogának jóváhagyására Minus Dé
nes și Minus Irina részére 

180-as számú határozat
Csíkszereda Önkormányzata 2021/7
es számú határozatának 1es számú 
cikkelyének módosítására

181-es számú határozat
egy 180 négyzetméteres beltelek tulaj
donjogának jóváhagyására Timár Éva, 
Csíkszereda, Müller László utca 27. 
szám alatti lakos részére

182-es számú határozat
a Micimackó napközi felújítása megne
vezésű pályázat jóváhagyására előter
jesztett 2018/332es, utólag módosított 
és kiegészített határozat módosítására

183-as számú határozat
a Fürth Segítőkéz Kft.  temetkezési 
szolgáltatásainak  engedélyezésére

184-es számú határozat
a Csíki Trans Kft. 2021es évi költség
vetésének jóváhagyására

185-ös számú határozat
a Közüzemek Rt. 2021es évi költségve
tésének jóváhagyására

186-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város a Cso
mád–Bálványos Közösségek Közti Tu
rizmusfejlesztési Társuláshoz való csat
lakozásának jóváhagyására

187-es számú határozat
a 2021. évi tagsági díj első részletének 
befizetéséről a Hargita Víz Fejlesztési 
Egyesület részére

188-as számú határozat
a 2021. évi tagsági díj befizetéséről az 
Csík Metropolisz Övezet Egyesület ré
szére

189-es számú határozat
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
képviselőinek kinevezésére a Suta Fej
lesztési Egyesületbe

190-es számú határozat
a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági 
Igazgatóság 2021. évi tevékenységének a 
helyi költségvetésből való támogatására, 
a XV., 2021es Székelyföld Kerékpáros 
Körversenye megszervezése érdekében

191-es számú határozat
a 2021/142es számú, a Csíkszere
dában lakhellyel rendelkező, legalább 
három gyermeket nevelő családok tá
mogatását célzó helyi érdekű többéves 
program létrehozásának jóváhagyá
sáról, a Csíkszereda önkormányzati 
fenntartású intézményei közszolgálta
tásaihoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében című határozat 1es számú 
mellékletének módosítására

192-es számú határozat
Lidl szupermarket építésére vonatkozó  
rendezési terv elfogadására

193-as számú határozat
a Nyírszél  utcanév elfogadásáról 

194-es számú határozat
a Csíkszereda, Majláth Gusztáv Károly 
tér 2. szám alatt található épület ügyke
zelésbe adásának jóváhagyására a Pro 
Cultura Siculi Fejlesztési Egyesület ja
vára
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195-ös számú határozat
a koncessziós szerződésekhez tartozó 
módosító záradék modelljének elfoga
dására (abban az esetben, ha az épít
mény tulajdonjogát átruházzák) 

196-os számú határozat
a 2019/359es számú határozattal el
fogadott, 2020/197es számú Csíksze
reda Megyei Jogú Város  közszállítási 
szolgáltatásának közvetlen megbízási 
szerződésének módosítására és kiegé
szítésére n

Anyakönyv
– 2021. június –

Születések:

Csató Rebeka
Serestély Jácint
Borbély Koppány
Kádár Zalán
Fülöp Márk
Csúcs Kristóf
Solyom Róza
Szeles Milán
Bodó Orsolya
Ötves MiklósZoltán
Petres Csenge
Kolcsár Ava
Antal Dóra
Czari József
Tekse Péter
Țifrea Anastasia
Benkő ZalánÁgoston
Lázár Noé
Lőrincz Boróka
Vitán Dominik
Tokos Tekla
Arros Abigél
Bordea AnastasiaIoana
Kánya Panka

Kalló Kevin
Sipos Hanna
Bucuri MarkAdrian
Rostás Melissza
Ferencz HunorCsaba
Nagy Fanni
Kenéz Flóra

Elhalálozások:

Panțuru IonGabriel
Kristó CsabaAgoston
Holló GáborLevente
Salló Zoltán
Toldy Miklós
Keresztes Béla
Vereș Irma
Fülöp Gheza
Frențescu Mihai Lucian
Kristály Anna
Szőcs Bálint
Ravasz Elisabeta
Jakab Ana
Tatár Martin
Iari Bela
Savin Mihai
Koka MariaMarta
Jakab József
Baric Stefan
Ambrus Viorica
Ábrahám Elisabeta

László Ede
Farkas Blaziu
Lakatos Francisc
Moldovan Maria

Házasságkötések:

Bálint InczeDénes – 
Bilibók Zsófia

Bezsán Péter – Vitos Emőke
Gergely Levente – Tankó Beáta
Szakács RóbertCsaba – 

Borbély Zsuzsánna
Balló Tamás – Kiss Enikő
Ferencz Szilárd – Csillag Enikő
Bedő Kálmán – Máté Emőke
Simó Zoltán – Gergely Matild
János Béla – Both Hajnal
Farkas ZsomborJózsef –

 Cobzaru Andreea
Jakab Botond – 

Kodácz StefániaHermina
Albert Bence – 

Mátyás Mercédesz
Antal József – Farkas Mária
Szász Lóránt – 

Baka BiborkaIzabella
Miklós Tamás – Földi Zsuzsánna
Ötvös István – Főcze Annamária 
Csíki Lóránd – Kovács Tímea
Mezei Tamás – Varga Emőke n

Késik a személyi igazolványok kibocsátása

Újabb országos szintű alapanyaghiány 
miatt ismét csúszik a személyi iga
zolványok kibocsátása. Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának Személy
nyilvántartó közszolgálata arra hívja 
fel a figyelmet, hogy a június 30. után 
igényelt okmányokat csupán 30 napos 
határidőre tudják kiállítani. Ennél rö
videbb időre csak sürgősségi esetekben 

tudnak eljárni, a sürgősséget pedig hiva
talos dokumentumokkal kell bizonyíta
nia a kérelmezőnek. 

Emlékeztetjük, hogy a koronaví
rusjárvány visszaszorítása miatt beve
zetett intézkedéseket figyelembe véve a 
2020/55ös számú törvény 4. cikkelyé
nek 5. bekezdése arról rendelkezik, hogy 
a közintézmények és hatóságok által ki

bocsátott okmányok érvényességét kiter
jesztik a vészhelyzet teljes időszakára, va
lamint a vészhelyzetet követő 90 napra. 

Ennek értelmében az eredetileg 2020. 
március 1je után érvényességét vesztő 
személyi igazolványok továbbra is érvé
nyesek maradnak az említett időszak
ban is, és az intézmények kötelesek el
fogadni ezeket. 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, Szabó Ferenczy Krisztina; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda
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A hónap üzenete
Rendeltetésszerűen 
használjuk 
a parkolóhelyeket!

A kisgyermekes szülők tudják, mennyire 
nehéz műveletté fajulhat egyegy bevásárlás 
előtt a gyermek(ek) kiszállítása az autóból. 
Főleg, ha a kicsinek pont nincs kedve hozzá, 
és ezt mondjuk üvöltéssel adja tudtára nem
csak a szülőknek, hanem mindenkinek, aki a 
közelben van. Ilyen körülmények között jó, 
ha van családoknak fenntartott parkolóhely... 
A mozgássérültek is tudják, mennyire meg
könnyítené számukra az ügyintézést vagy a 
bevásárlást, ha a bejáratokhoz közeli parko
lóhelyeket fenntartanák számukra, és ezeket 
valóban csak ők használnák. Számukra fon
tosabb lenne ez, mint a családdal érkezőknek 
a családos parkoló, mégis úgy tűnik, mintha 
egyesek következetesen vadásznának a fo
gyatékossággal élők számára kijelölt helyek
re. Újabban az eddiginél is szembetűnőbben 
jelölték meg Csíkszeredában a mozgássérül
teknek fenntartott parkolóhelyeket. Kérjük 
az autóvezetőket, hogy vegyék figyelembe a 
megkülönböztető útfestéseket, és ne hasz
nálják jogtalanul azokat a parkolóhelyeket, 
amelyek az akadályozottsággal élők minden
napjain hivatottak enyhíteni! n
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– Hagyd a fenébe a büntetést! Nem elég nyilvánvaló, 
hogy ő az evolúció tréfája?

Hadifoglyok és politikai meghurcoltak gyermekeinek 
nyújtanak segítséget

Nem lankad az érdeklődés a szovjet fo
golytáborokba hurcolt, a kommunizmus 
idején börtönbe zárt vagy erőszakosan 
kilakoltatott meghurcoltak és a gyerme
keik kárpótlását képező havi juttatások 
igénylése iránt. Akik kevésbé tájékozot
tak a bürokrácia útvesztőiben, azokon 
segítenek Kelemen Hunor szövetségi 
elnök csíkszeredai képviselői irodájában, 
ahol nemcsak a magyar nyelvre lefordí
tott törvénnyel, hanem tanácsadással is 
az érdeklődők rendelkezésére állnak.

A Szovjetunióba elhurcolt hadifog
lyok, a kommunista rendszer ellen 

fellépő politikai foglyok, az erőszakkal 
kitelepítettek vagy kényszerlakhely
re kötelezettek havi juttatásáról az 
1990/118as számú törvény rendel
kezik. A politikailag  meghurcoltak az 
anyagi kárpotlás  mellett kedvezmé
nyekben is részesülnek: mentesültek 
a helyi adók befizetése alól, valamint 
kedvezményeket biztosítottak szá
mukra a tömegközlekedésben. 

A meghurcoltak többsége már el
hunyt, nagyon sok esetben a gyer
mekeik is. Tavalyi kétrendbeli tör
vénymódosítás értelmében azonban 
a meghurcoltak még élő gyemekei is 

jogosultak a kárpótlásra, a havi életjá
radákra. 

A tájékoztatásban készséggel segíte
nek Kelemen Hunor szövetségi elnök 
képviselői irodájában (Csíkszereda, 
Petőfi Sándor utca 8. szám): az érdek
lődők megismerhetik a törvény magyar 
nyelvre fordított változatát, kézbe ve
hetik a szükséges formanyomtatvá
nyokat és útbaigazítást kérhetnek az 
ügyintézés helyére, idejére vonatkozó
an is. Az iroda munkatársai az érdeklő
dők rendelkezésére állnak a következő 
telefonszámokon is: 0266–311836, 
0743–663590. n


