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Március második
felében várható
a pályázati kiírás
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A rendezett utca
ára

Több helyszínen pillanatnyilag kivitelez
hetetlen volna bármiféle közberuházás,
mert az utca egy vagy több telektulajdonos magánterületét képezi.

Ebben az évben 2,84 millió lej a kulturális, sport- és egyházi pályázatok
keretösszege.
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Megnyílt a városháza ügyfélközpontja

Négy utcaszakaszon
aszfaltoznak idén
javítási alapokból
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A hónap
Pro Urbe díjasa

„Volt egyszer egy csodálatos hátvéd, hátán
a hatos számmal. Aki
úgy tüntette el a világ
legjobb csatárait, mint
bűvész cilinderében
a nyulat. Aki hátvédként lett gólkirály, két
vb legjobb játékosa, és
akinek aláírásáért sorban
álltak a világ nagy klubjai.
A nyolcvanas évek
ezüstcsapatának aranyhokisa. Aki a korcsolyát
szegre akasztva, már
edzőként első ízben
nyert Román Kupát, és
34 év után ismét bajnoki
serleggel tért haza a
Hargita lábához.”
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Kérdő útját
nem veszti
#helyirendőrség
Végül is a helyi rendőrség
büntethet vagy sem?
Igen. Szabálysértés esetén jogukban
áll bírságolni. A közrend, a közbiztonság
fenntartása végett járőröznek közintézmények, iskolák területén, felléphetnek
kéregetőkkel szemben vagy közterületen
tartózkodó veszélyes kutyák miatt, bírságolhatnak közterületi alkoholfogyasztás,
jogtalan plakátolás, törvénytelen építkezés
miatt. A közlekedés biztonsága érdekében
nyomon követik a szabálytalan parkolást
és várakozást, balesetek esetén vállalják a
helyszín biztosítását, továbbá felvigyázzák
a szekér-, kerékpár- és gyalogosforgalmat
is, akárcsak a mozgássérültek számára
fenntartott helyek jogtalan használatát.
Ezekben az esetekben joguk van a szabálysértések megállapítására, a hatályos
törvények alapján pedig a hatáskörüknek
megfelelően büntethetnek is.

#csikszeredamagazin
A Csíkszereda magazin továbbra is
ingyenes marad?
Természetesen igen. Viszont az eddigi
gyakorlattól eltérően csak azoknak kézbesítjük, akik a press@szereda.ro e-mail-címen vagy a 0266 315 120 / 134-es belső
számon megrendelik a postaládájukba
(Csíkszeredán belül) vagy az e-mail-postafiókjukba (bárhová). A megrendelést
bármikor fogadjuk, és mindig a következő
lapszámtól vesszük figyelembe. Hangsúlyozzuk továbbá, hogy a kiadványhoz
hozzájuthatnak a városházán és annak
ügyfélközpontjában, a kulturális intézményekben, kávézókban, éttermekben is.

#részvételiköltségvetés
A közönség vagy egy bizottság dönt
a részvételi költségvetés pályázatairól?
Is-is. Első körben bizottság ellenőrzi,
hogy a pályázatok megfelelnek-e a
formai követelményeknek. A versenyeztetésre érdemesnek ítélt pályázatokról
ezután közönségszavazással alakítunk ki
egy sorrendet. Ezután a bizottság újra
elemez és eldönti, hogy a költségkeretbe hány pályázat fér bele és valósítható
meg. Ezenfelül dönthet pályázatok
összevonásáról is, amennyiben hasonló
vagy azonos ötletek érkeztek be.

Share-eda

Kütyüs népszámlálás
Az idei népszámlálás több tekintetben
is rendhagyó a romániai népszámlálások
sorában. Egyrészt azért, mert tulajdonképpen nem is idei, hanem tavalyi: a koronavírus-járvány miatt 2021-ben kellett
volna lebonyolítani, de erre akkor nem
volt lehetőség, és több más uniós tagállamhoz hasonlóan Románia is a halasztás
mellett döntött. A legnagyobb újdonsága azonban kétségtelenül a számbavétel
módja: ez lesz az első népszámlálás,
amely során digitális segédeszközzel
számláltatunk meg, ráadásul lehetőség
nyílik az úgynevezett önkitöltésre is.
A Share-eda című rovatunkban éppen
emiatt van helye a népszámlálásnak.
Lássuk, mire kell készülnünk!
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ár az elején fontos leszögeznünk,
hogy a március 14. – május 15.
közötti önkitöltési időszakban nem
hagyjuk magára Csíkszereda lakosságát: városszerte 9 összeíró ponton fogadjuk azokat
az állampolgárokat, akik segítséget kérnének az
önkitöltésben. A kiemelt helyszíneken számlálóbiztos áll rendelkezésre, és a „népszámos”
segítségével kitölthetjük a kérdőívet saját készülékünkről vagy pedig a helyszínen biztosított
táblagépen, laptopon vagy okostelefonon.
Az önkitöltés tulajdonképpen egy számos
nyakatekert kifejezést tartalmazó, hosszú online
űrlap kitöltése. Bonyolultságán enyhít, hogy kérés alapján anyanyelvén vezeti végig a kitöltőt.
Az erre szolgáló felület március 14-től elérhető a
recensamantromania.ro weboldalról.

A kérdőívet megnyitjuk, és a megadott
válaszaink alapján jutunk el a következő kérdéshez. Az első kérdések a háztartásra, valamint
a háztartásban élő személyekre vonatkoznak.
Ezt követi egy hosszabb fejezet a lakhelyről és
a lakhatási körülményekről, majd csak ezután
következik a személyek összeírása. Részletes
kérdések sorjáznak a külső és belső migráció
feltérképezésének témájában, de itt kell megvallani a nemzetiséget és az anyanyelvet, a
tanulmányokra vonatkozó adatokat, sőt egyebek
mellett a keresetet is.
Az online önkitöltés bármikor megszakítható, majd tetszés szerinti időben folytatható.
Ha utóbb derül ki, hogy egy kérdésre pontatlan
választ adtunk, vissza lehet ugrani az adott
kérdésre, és megjelölhetjük a helyes választ. Az
önkitöltés akkor ér véget, amikor már meg
győződtünk az összes válasz helyességéről, és
lezárjuk a kérdőívet.
A népszámlálásról részletesen a
recensamantromania.ro oldalon tájékozódhatnak, ugyanakkor sokat segít a nepszamlalas.
ro weboldal is.
A csíkszeredai összeíró pontok:
1. Csíkszereda Városháza (Vár tér 1. szám)
2. Csíkszereda Városháza Ügyfélközpontja (Mihail Sadoveanu utca 4. szám)
3. Szakszervezetek Művelődési Háza
4. Eco-Csík-székhely (korábbi oltásközpont –
Akác utca 1. szám)
5. Zsögöd – iskola (Zsögöd utca 50.)
6. Csíksomlyó – Jakab Antal Tanulmányi Ház
7. Taploca – kultúrotthon
8. Csiba – erdőalji iskola
9. Hargitafürdő 229. szám (Hargitafürdőért
Egyesület székhelye)
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Megnyílt a városháza ügyfélközpontja
A településrendezési osztály ügyfélszolgálatának február 28-i újranyitásával
elkezdődött a Mihail Sadoveanu utca 4.
szám alatti ügyfélközpontban a várost
szolgáló tevékenység. Április elején újabb
költözési hullám várható, az épület teljes
belakása pedig április közepére valósulhat
meg. Ekkorra az adóügyi ügyfélszolgálat – a pénztárral együtt – és a személyi
igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés, valamint az anyakönyvi részleg is az
egykori Postabank-épületben fogadja az
ügyfeleket.

C

síkszereda Önkormányzata 2019 őszén
vásárolta meg a Postabank üresen
maradt épületét. A jó állapotban levő,
de sok beavatkozást igénylő négyemeletes építmény az elmúlt időszakban „tartalékmegoldásként” működött: volt itt karanténközpont, önkéntesszálló, sőt iskola is. Idén végre eljutottunk oda,
hogy az működhessen benne, amit a rendeltetésének szántak: városházi ügyfélközpont.
A Mihail Sadoveanu utcai épületben három
olyan szakosztály kap helyet, amely sok ügyfelet
fogad: a településrendezés (urbanisztika), az
adóosztály és a lakosság-nyilvántartó közszolgálat.
Elsőként a településrendezési osztály költözött
be az ügyfélközpontba. Következik március 31.
után az adóosztály – egyelőre a pénztár nélkül –,
és jó esetben a személyi igazolványokkal meg az

anyakönyvezéssel foglalkozó Csíkszeredai Lakosság-nyilvántartó Közszolgálat is. Legvégül várhatóan a pénztár költözik, búcsút intve a Mikó-várnak.
A lakosság-nyilvántartó szakhatósági engedélyre
vár, a pénztár „honfoglalását” pedig befolyásolja a

biztonságikamera-rendszer és a riasztóberendezés
beüzemelése. A terv az, hogy legkésőbb a húsvét
utáni héten már mindhárom szakosztály az ügyfélközpontban fogadja az érdeklődőket.
Az ügyfeleknek csak kivételes esetben kell
felmenniük az emeletekre. A földszinten bal oldalon találják a személyi igazolványokkal és az anyakönyvezéssel foglalkozó irodákat. Jobb oldalon
öt ügyfélablak lesz. Az első kettőben működik
majd a pénztár, a harmadikban és a negyedikben az adóbevallással foglalkozó munkatársak
fogadják az ügyfeleket. Az ötödikben február végétől már működik a településrendezési osztály
ügyfélszolgálata.
Az első emeleten kap helyet a lakosság-nyilvántartó közszolgálat adatfeldolgozó részlege,
valamint az adó- és illetékosztály. Ügyfeleket
csak az utóbbi szakosztályon fogadnak: jogi személyek esetében itt lesz az ügyfélfogadás.
A második emelet az urbanisztikáé: bonyolultabb ügyekben itt fogadják az ügyfeleket is,
emellett pedig a főépítész irodája is itt található,
ezért az ő fogadóórájára igyekvők is itt egyeztethetnek vele.
A harmadik és a negyedik emeleten nem lesz
ügyfélszolgálat: itt eleve képzésekre alkalmas
terem, valamint vendégszobák voltak kialakítva,
és ezt a városháza is ugyanígy hasznosítja.
A polgármesteri hivatal székhelyén marad a
szociális igazgatóság ügyfélszolgálata, továbbá
itt fog működni a Csíkszeredai Helyi Rendőrség
is. A székhelyen maradó ügyfélszolgálatokról a
későbbiekben közlünk pontosításokat.

A hónap üzenete

Megszámláltatunk
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z Európai Bizottság határozatának megfelelően 2021-ben
minden uniós tagországban népszámlálást kellett volna
tartani, a koronavírus okozta világjárvány miatt azonban több
ország a halasztás mellett döntött. Közéjük sorolható Románia is, ahol
2022 márciusa és júliusa között szervezik meg a cenzust. A népszámlálás számos alapadatot gyűjt Románia lakosságáról, elsődleges célja a
lakosság számának és életkörülményeinek feltárása.
Az államnak, az önkormányzatoknak, a cégeknek, sőt a civil szervezeteknek is pontos adatokra van szükségük ahhoz, hogy hatékony, célzott fejlesztéseket, sikeres projekteket tudjanak végrehajtani a településeink és a közösségeink érdekében. Bár sokan fölösleges nyűgként élik
meg a népszámlálást, az imént felsoroltak a szükséges adatok jelentős
részét a népszámlálásokból nyerik.
A korábbi számbavételekhez képest ezúttal van egy igen fontos
változás: a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik majd a kérdőívüket. Tudnunk kell azonban, hogy az online önkitöltés szakasza előbb
lezárul, mint maga a népszámlálás. Akik maguk szeretnék kitölteni a kérdőívüket, azoknak ezt 2022. március 14. – május 15. között kell megten-

niük. Utána már csak a hagyományos, személyes lekérdezés alkalmával
lesz lehetőség válaszolni. Ez a szakasz május 16-tól július 17-ig tart.
A hatályban lévő népszámlálási törvény értelmében az összeírás
anyanyelven is történhet, mind az önkitöltés, mind pedig a személyes
lekérdezés esetében.
Ezek a száraz tények. Az ennél bonyolultabb mindennapok
azonban minden reggel arra ébresztenek, hogy viharos időket élünk,
életkörülményeink folyamatosan változnak. Közösségünk két éve küzd a
világjárvánnyal, elszabadultak az energiaárak, a szomszédos országban
háború tört ki. Kicsit mindannyian bizonytalanok vagyunk, és ebben a
bizonytalanságban nehezen éri el az ingerküszöbünket a népszámlálás.
Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy a tét nagy: ekkor derül ki, hogy
a Székelyföld egyik legfontosabb városában mekkora súlya maradt a
századok óta itt élő közösségnek. A cenzus adatsorai határozzák meg a
következő tíz évünk irányát: ettől függenek a bukaresti, a budapesti és a
brüsszeli alapokból megvalósuló fejlesztések, ettől függ óvodáink, iskoláink, egyetemeink, kórházaink, kulturális intézményeink, templomaink,
középületeink sorsa, az életszínvonalunk alakulása.
Rengetegszer halljuk, olvassuk, hogy aki nem látszik, az nem létezik.
Ne szalasszuk el annak a lehetőségét, hogy megmutassuk, közösségünk létezik! Sokfélék vagyunk, sok mindenben különbözünk, de egy
közösség vagyunk, összetartozunk.
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Négy utcaszakaszon aszfaltoznak idén
javítási alapokból
Hidegaszfaltos útjavítás, kavicsozott
utcák helyreállítása, melegaszfaltos
kátyúzás, majd a karbantartásként végzett út- és járdaaszfaltozások – idén is ez
lesz a városi úthálózat-javítás sorrendje.
A legnagyobb beavatkozásokat a Szék
útján, a Zsögöd utcában, a Kossuth Lajos
utcában és a Hősök utcában tervezik.

M

árcius közepétől folytatja a városi kertészet karbantartó és szállítási egysége a tél során keletkezett gödrök
hidegaszfalttal történő betömését. A városháza
szakirodája helyszíni szemléi során 18 olyan utcát
azonosított, amelyben sürgető a mihamarabbi
beavatkozás. Ez a lista azonban minden bizonnyal
bővülni fog. A munka kezdésének előfeltétele a
csapadékmentes időjárás.
Míg a hidegaszfalt tulajdonságai megengedik
akár fagyos időben is a bedolgozást, a kavicsozott udvarok, utcák csak fagy- és csapadékmentes időjárásban újíthatók fel. E javítások esetében

a városközponti, lakónegyedi udvarok élveznek
elsőbbséget. Az előkészített ütemterv szerint
a Decemberi forradalom és a Mihail Sadoveanu
utcában, a Festő Nagy István sétányon, a Suta
sétányon, illetve a Pacsirta és a Nárcisz sétány
által közrezárt udvarokban terítenek új kavicsréteget. Ezt követően folytatódik a kavicsozás a
kertvárosi övezetek utcáiban is.
Amikor már a hőmérséklet tartósan 10 ⁰C
fölött van, elkezdhetik a melegaszfaltos kátyúzást. Ez a beavatkozás azokat az utcákat érinti,
amelyekben nem tervezünk nagyobb léptékű
felújítást.
Az út- és járdafelületek útkarbantartásként
végzett összefüggő aszfaltozása késő tavasztól
őszig zajlik. Burkolatjavításra lehet számítani a
Szék útján (a Cornettől a Szent István otthonig),
a Zsögöd utcában, a Kossuth Lajos utcának a
vonatállomástól a Millenniumi templomig tartó
szakaszán, illetve a Hősök utcában. Mind a négy
helyszínen az útburkolat mellett a járdafelületek
is megújulnak. A Szentlélek utcában a körforgalomtól a városkijárat felé vezető szakaszon, a bal

A

oldalon javítják az aszfaltréteget, és a járdára is új
burkolat kerül.
A gyalogos- és a kerékpáros-közlekedés
biztonságát növeli majd az a bevatkozás, amelynek eredményeként elkészül a Brassói út két
szakaszán is a biciklisávval is ellátott járdafelület:
egyrészt a vasútállomás és a Bolyai utca közötti
szakaszon (a városból kifelé menet jobb oldalon),
másrészt a Zsögödi Nagy Imre utcától a zsögödfürdői buszmegállóig (a városból kifelé menet
bal oldalon). A tervek között szerepel továbbá a
Hunyadi János utca felső szakasza mentén vezető
járdafelület újraaszfaltozása is (a Kós Károly és a
Szentkirály utca között).
Kisebb aszfaltozások – járdák, parkolóhelyek
kialakítása – várhatók továbbá a Mérleg és a
Müller László utca egyes részein, valamint a Temesvári sugárút és a Nagyrét utca által közrezárt
belső udvarban, a lebontott garázsok helyén.
A város az idei költségvetéséből 6,8 millió
lejt irányozott elő útkarbantartásra. Ez a keret
tartalmazza továbbá a forgalmi táblák cseréjére,
javítására, illetve az útfestésre szánt összegeket is.

Csehországból Erdélybe telepedő Hutter Pál 1884-ben kávéházat nyitott a
mai Petőfi Sándor utca 11. szám alatt található épületben. A tulajdonos nevét
viselő Hutter Kávéház az eredeti formájában 1893-ig fogadta a vendégeket.
Ebben az esztendőben az épületet lebontották, helyére pedig egy öt szobából, konyhából és kamrából álló kőház épült, amelyben a Hutter család újra megnyitotta kávéházát
és vendéglőjét. Jelentős korszerűsítésen esett át a vendéglátó egység: a fennmaradt
források szerint luxuskávéházat alakítottak ki, amelyben ezüstkészletekkel szolgálták ki
a vendégeket. 1936-ban a kávéház vezetését a fiatal Lenk Gyula vette át, aki 1941-ben a
Hargita nevet adta az egységnek. A kávéház működésének hanyatlása a második világháború idején kezdődött, amikor fosztogatók még a villanyhuzalokat is elvitték.
Forrás: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /
Typografika, Békéscsaba, 2007
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A hónap
Pro Urbe díjasa
Csíkszereda rengeteg értéket rejt jelenében, múltjában és jövőjében egyaránt. A város lelkét annak lakosai formálják, tetteik, munkáik, megteremtett és
hátrahagyott értékeik által. Feladatunknak érezzük, emiatt bátorkodunk arra
jelentkezni, hogy a megteremtett értékeket megismertessük, és a teljesség
igénye nélkül bemutassuk azokat, akikre Csíkszereda méltán büszke.

Március
második felében
várható
a pályázati kiírás

Antal Előd jégkorongozó
(1955. március 11.)
A csíki jégkorong egyik legendás alakja Csíkszentkirályon született. Kisgyermek
korában a -20, -30 fokos hidegben is felgyalogolt Csíkszeredába, hogy lássa
a Szabó testvérek mérkőzéseit. Az 1970-ben megalakult Lyceum csapatában
kezdte jégkorongozó-pályafutását, itt játszott először együtt Gál Sándorral,
akivel évekig legendás párost alkottak. 1972 októberében, még középiskolásként
a város első csapata, a Sportklub igazolta le. Jégkorongozóként csak a Steauával
nyert bajnokságot az 1977–78-as idényben, mivel katonai szolgálatát Bukarestben
töltötte.
1973-tól 1987-ig nagyválogatottként 13 világbajnokságon szerepelt. 1976-ban
tagja volt annak a csapatnak, amelyik a B csoport megnyerésével kiharcolta a
jogot, hogy az A értékcsoportban, tehát a világ legjobb nyolc együttese között
lépjen jégre. 287 válogatott mérkőzésen szerepelt, amelyek közül természetesen
a legemlékezetesebbek az 1976-os (Innsbruck) és 1980-as (Lake Placid) olimpián
lejátszott meccsek maradtak.
Az 1989-es események után szinte minden csíkszeredai jégkorongozó hazajött,
ám 1990–1991 között két nagy hullámban 21 játékos igazolt külföldre. Ebben a
kilátástalan helyzetben csupán egy ember vállalta a kispadon az újrakezdés nehézségeit: Antal Előd. 2002-ig volt a Csíkszeredai Sport Club vezetőedzője, majd
átadta helyét az örök barát Gál Sándornak.
„Volt egyszer egy csodálatos hátvéd, hátán a hatos számmal. Aki úgy tüntette el
a világ legjobb csatárait, mint bűvész cilinderében a nyulat. Aki hátvédként lett
gólkirály, két vb legjobb játékosa, és akinek aláírásáért sorban álltak a világ nagy
klubjai. A nyolcvanas évek ezüstcsapatának aranyhokisa. Aki a korcsolyát szegre
akasztva, már edzőként első ízben nyert Román Kupát, és 34 év után ismét bajnoki serleggel tért haza a Hargita lábához.”
Ezt a nagyszerű teljesítményt Csíkszereda városa Pro Urbe díjjal jutalmazta.
/Forrás: Becze Zoltán: Székelyföldi olimpiai bajnokok, csíki olimpikonok, 2013,
Csíkszereda Kiadóhivatal/
Fotó: Székelyhon

E

bben az évben 2,84 millió lej a kulturális,
sport- és egyházi pályázatok keretösszege.
Újdonságként, a kulturális programokon belül
gasztroturisztikai tematikájú pályázatokat is be lehet
majd nyújtani, és jóval nagyobb összeg áll a prevenciós programokra pályázók rendelkezésére.

A pályázatoknál 2022-ben is a sportra
szánja a legtöbb pénzt az önkormányzat.
A pályázati rendszerből nyújtott sporttámogatások összege idén 1,74 millió lej. Ezen felül viszont
a tavaly már alkalmazott De minimis-támogatás
formájában további 1,8 millió lejjel támogatjuk a kimagasló teljesítményt nyújtó sportklubjainkat, amelyek
a járványhelyzet miatt súlyos bevételkieséseket
könyveltek el.
Az egyházi támogatások nem változnak: 750
ezer lejt pályázhatnak meg önkormányzati forrásból a város területén tevékenységet kifejtő vallási
felekezetek.
A kultúra támogatására 1,10 millió lejt különít el az
önkormányzat. E kategórián belül arányaiban a legnagyobb növekedés a prevenciós programok esetében
érzékelhető: 20 ezer lejről 150 ezer lejre nő a megpályázható összeg. A városvezetés fontosnak tartja,
hogy nagyobb figyelmet fordítson a pedagógusok
mentálhigiénés, valamint burnout prevenciós képzésére. Egy nemrégiben zárult iskolakutatás ugyanis
arra mutatott rá, hogy a pedagógusok körében nagy
az igény és a nyitottság a különféle képzésekre, és jó
részük nem látja kellően megbecsültnek szakmáját,
munkáját.
A pályázati felhívás közzétételére március hónap
második felében számíthatnak az érintettek. A városháza honlapján, közösségi oldalán és a helyi sajtóban
is hírt adunk a legfontosabb tudnivalókról.
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Lencsevég

Élettel teli
Összefogás Háza
A Hargita Megyei Sérültek Egyesülete egyike azon
csíkszeredai egyesületeknek, amelyek saját tevékenységi területükön országos kitekintésben is a
legmagasabb szinten működnek. Ezt a felkészültséget, elhivatottságot tavaly október óta vadonatúj
foglalkoztatóközpontban kamatoztathatják: ekkor
adták át a Hunyadi János utcai Összefogás Házát.
Az akadályozottsággal élők számára nappali foglalkozásokat szerveznek és védett műhelyeket működtetnek minden munkanapon. A védett műhelyek
egyben az Összefogás Háza működését biztosítják,
az alkalmazottak munkabérét. 22 személy számára
ez egyben munkahelyet, megélhetést jelent. Naponta 35–40 személy jár be különféle foglalkozásokra.
Teljes létszámmal működik a gyertyaöntő műhely, a
varroda és a megszemélyesített megrendeléseket
megtervező dizájniroda, az általános nappali foglalkoztatóban azonban továbbra is fogadnak akadályozottsággal élő felnőtteket. Csíkszereda büszke az
Összefogás Házára és a benne kifejtett tevékenységek színvonalára, mindenekfelett pedig a központ
„működtető lelkére”: az együttérző, segítőkész,
céltudatos csapatra! Sok sikert kívánunk!

FOTÓK: MIHÁLY LÁSZLÓ
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számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete
módosításának elfogadására

A városi
önkormányzat
2022. februári
határozatai
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata február 10-én és 16-án
soron kívüli, február 25-én pedig soros
havi ülését tartotta. A februári határozatok a következők:
 30-as számú határozat
a Hajnal, Akác és Gyár utca felújítása megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó 2021/313as számú határozat 1-es és 2-es számú mellékletei módosításának elfogadására
 31-es számú határozat
a Sétányok, bekötőút és parkolóhelyek
kialakítása a Festő Nagy István övezetben
megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó
2021/315-ös számú határozat 1-es és 2-es számú
melléklete módosításának elfogadására
 32-es számú határozat
a Harom utca és az Olt folyó feletti híd javítása
megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó
2021/318-as számú határozat 1-es és 2-es számú
melléklete módosításának elfogadására
 33-as számú határozat
az Utcák javítása a Szécseny övezetben megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó
2021/314-es számú határozat 1-es és 2-es számú
melléklete módosításának elfogadására
 34-es számú határozat
az Utcák javítása Csiba övezetben megnevezésű
beruházási pályázatra vonatkozó 2021/312-es
számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete
módosításának elfogadására
 35-ös számú határozat
a Szék, a Nagymező és a Kájoni János utca találkozásának és a Somlyó-patak hídjának a felújítása megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó 2021/319-es számú határozat 1-es és 2-es
számú melléklete módosításának elfogadására

 38-as számú határozat
a Pünkösd, a Lovarda, a Levendula és a Búza
utca felújítása megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó 2021/316-os számú határozat
1-es és 2-es számú melléklete módosításának
elfogadására
 39-es számú határozat
a Kútpatak utcai híd felújítása megnevezésű
beruházási pályázatra vonatkozó 2021/320-as
számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete
módosításának elfogadására
 40-es számú határozat
a Kós Károly, a Szentkirály és egy szakaszon a
Hunyadi János utca felújítása megnevezésű
beruházási pályázatra vonatkozó 2021/317-es
számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete
módosításának elfogadására
 41-es számú határozat
a Malom utcában található híd felújítása megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó
2021/309-es számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete módosításának elfogadására
 42-es számú határozat
a Nyírfa utcában található híd felújítása megnevezésű beruházási pályázatra vonatkozó
2021/310-es számú határozat 1-es és 2-es számú
melléklete módosításának elfogadására
 43-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2022-es évi
költségvetéséről, illetve a 2023–2025-ös időszakra vonatkozó becslésekről
 44-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó
területek használatba adásának jóváhagyásáról
 45-ös számú határozat
a villanyhálózat bővítése és felújítása céljából
szükséges területek biztosításának jóváhagyására az Electrica Distribuție Rt. javára
 46-os számú határozat
a Csíkszereda Városháza székhelyeként szolgáló
épület egyes irodahelyiségei használatba adásának jóváhagyására a Csíkszeredai Helyi Rendőrség javára
 47-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak felajánlott
adományok elfogadásáról
 48-as számú határozat
a 2014/363-as számú bérleti szerződés
megszüntetésének jóváhagyásáról

 36-os számú határozat
a Nagymező utca felújítása megnevezésű
beruházási pályázatra vonatkozó 2021/308-as
számú határozat 1-es és 2-es számú melléklete
módosításának elfogadására

 49-es számú határozat
a Közlekedési és Infrastrukturális Minisztérium
tulajdonában és a Román Államvasutak Rt. ügykezelésében levő építménynek (vasúti aluljáró)
a Csíkszereda közvagyonába való átadására
irányuló kérelem jóváhagyásáról

 37-es számú határozat
az Olt és a Sas utca felújítása megnevezésű
beruházási pályázatra vonatkozó 2021/311-es

 50-es számú határozat
a bölcsődés gyermekek napi étkeztetési támogatása értékének növeléséről

 51-es számú határozat
a 2022–2023-as tanévben a bölcsődébe
beíratott gyerekek havi eltartási költségének az
elfogadásáról
 52-es számú határozat
a különleges helyzetek megállapításáról és a
helyi költségvetésből nyújtott gyorssegélyek
megítélésének eljárásáról
 53-as számú határozat
a Szociális központban található egyik szociális
lakás kiutalásának jóváhagyására
 54-es számú határozat
az oktatási intézmények igazgatói, valamint
aligazgatói tisztségére kiírt versenyvizsga-bizottságba való kinevezésről
 55-ös számú határozat
a 2022. évi tagsági díj befizetéséről a Pro Cultura
Siculi Közösségi Fejlesztési Társulás részére
 56-os számú határozat
önkormányzati képviselők nevesítésére a részvételi költségvetés pályázatait elbíráló bizottságba
 57-es számú határozat
a 2021/2022-es tanév második félévi ösztöndíjak
mértékére vonatkozó 2022/25-ös számú határozat módosításáról
 58-as számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státusjegyzékének és organigramjának módosítására
vonatkozó, utólag módosított és kiegészített
2020/215-ös számú határozat módosítására
 59-es számú határozat
a Csíkszereda és Máriapócs közötti testvérvárosi
együttműködési megállapodás aláírásán részt
vevő küldöttség létszámának a jóváhagyására
 60-as számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének módosítására
 61-es számú határozat
a 2021-es éves pénzügyi jelentések jóváhagyásáról
 62-es számú határozat
az Elektromos autók töltőállomásainak elhelyezése lakott településeken megnevezésű pályázat
műszaki-gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról
és a megvalósításhoz szükséges önrészről
 63-as számú határozat
a részvételi költségvetési folyamat
végrehajtásához szükséges intézkedések,
valamint annak szabályzata elfogadásáról rendelkező 2021/373-as számú határozat módosításáról
 64-es számú határozat
a gépjárműveknek a Petőfi Sándor és a Lejtő utcai
gyalogosövezetbe való behajtásának szabályozására vonatkozó 2021/301-es számú határozat
melléklete módosításának jóváhagyásáról
 65-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonában található szécsenyi erdei út átminősítésére
utcává
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Folyamatábra

A rendezett utca ára

K

ülönösen a szécsenyi lakosok tapasztalhatják a közút
hiányának hátrányait, de Csibában, a somlyói Sarkadi
Elek utca övezetében, sőt egyes tömbháznegyedekben is van rá példa, hogy az útként használt felület valójában
magánterület. Ezért itt a városháza nem végezhet szakszerű
kavicsozást, nem rendelheti meg a hótakarítást, és nem eszközölhet semmiféle közberuházást. Ahhoz,
hogy az akadály elháruljon, két megoldás
létezik: a tulajdonos felé kárpótlással járó,
Csíkszereda nagy léptékű fejlesztéde időben elhúzódó kisajátítás, amely
sek előtt áll: az elkövetkező néhány
ráadásul könnyen torkollhat pereskedésévben uniós társfinanszírozásból
be, illetve a lakók (nem is kevés) pénzébe
bővíti a víz- és szennyvízhálózatát,
kerülő adományozás. Utóbbi eset előnye
az Anghel Saligny program jóvoltáa gyorsaság.
ból pedig szinte az összes kavicsos
A város csak szélsőséges esetekben
utcáját aszfalttal borítja. Több
dönt a kisajátítás mellett, és csakis akkor,
helyszínen azonban pillanatnyilag
amikor a városnak valós érdeke van az
kivitelezhetetlen volna bármiféle
adott projektben (például elkerülőút-épíközberuházás, mert az utca egy
tés). Érthető, hiszen nagy felelősségvagy több telektulajdonos magángel, sok pénzzel, számos konfliktussal
területét képezi. Mi a megoldás?
járhatnak a végére az ilyen helyzeteknek.
E havi Folyamatábránkban ezt
Egy-egy utca közművesítése azonban
fejtjük ki olvasóinknak.
elsősorban a lakók érdekeit szolgálja, és
éppen ezért sokkal gyakoribb módszer
az adományozás. Mivel Szécsenyben és Csibában akár már
idén, de legkésőbb jövőre elkezdődhet a víz- és szennyvízhálózat építése, illetve a város kavicsozott utcái közül csak azokat
aszfaltozzák le a következő években, amelyek a város közvagyonának részét képezik, az önkormányzat kiadványaként mi is
az utóbbi lehetőséget javasoljuk.
A folyamat földmérői munkával kezdődik – rosszabbik esetben. Jobbik esetben szomszédi összefogással, amelynek eredményeként az utcaközösség egyeztet a városháza urbanisztikai

osztályával a majdani utca szélességéről, majd megállapodik
egyetlen topográfussal, aki felméri a teljes utcát, egyezség
szerint akár ki is tűzi annak későbbi nyomvonalát.
Ez alapján a földmérő megosztja a telkeket, de számolni
kell azzal, hogy sok esetben telekkönyvi frissítés is szükséges,
illetve – különösképpen a városszéleken – felmerülhet a parcella
besorolásának problémája: ha a város általános rendezési terve
szerint az adott telek beltelek, de még mindig kültelekként szerepel a kataszteri nyilvántartásban, akkor az átminősítés (amúgy
rövid és gyors) folyamatát is pótolni kell.
A telekmegosztáshoz a földmérőnek tulajdonképpen csak a
tulajdonosok személyi igazolványának másolata kell. A megosztást közjegyző hitelesíti, a közjegyzői előjegyzéshez azonban
szükséges a városháza által kibocsátott urbanisztikai bizonylat
és adóbizonylat, továbbá személyiigazolvány-másolat, házassági bizonylat (esetenként özvegységet vagy válást igazoló iratok), egyedülállók részéről nyilatkozat, valamint a telek tulajdonjogát igazoló dokumentum és a földmérő megosztási javaslata.
A közjegyzőnél történő telekmegosztással egy időben az
útra eső rész máris adományozható a város számára, az adományozási szándéknyilatkozat pedig az új telekkönyv létrejötte
után kísérőlevéllel kiegészítve iktatható a városházán.
Ezt követően az önkormányzat elfogadja az adományt, majd
a későbbiekben aláírják a szerződést.
A teljes folyamat telkenként hozzávetőleg 1500 lejbe kerül az
adományozó számára – ha az adott parcella helyzete tisztázott.
Ha szükséges a telekkönyv frissítése, akkor az összeg növekszik.
Az adományozással járó költség tehát nem csekély, mégis
megéri, ha a lakó abból indul ki, hogy ezáltal hozzáférése lehet
a közművekhez (víz, szennyvíz), esetenként a gázhálózathoz,
megvalósulhat a telke előtt az esővíz-elvezetés, a közvilágítás
és az aszfalt – mindez pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy nőjön az
ingatlan értéke.

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
KARIKATÚRÁJA

– Ha nekem telkem volna, szívesen adnék belőle, ezen ne múljon a fejlesztés!
A 21. században azért már én is szívesebben caplatnék aszfalton a kukákig.
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Krónika

Mi történt a városban 2022 februárjában?
1

Már lehet pályázni a
részvételi költségvetésre

Csíkszereda Városháza februártól fogadja a
részvételi költségvetésre szánt pályázatokat
az erre a célra létrehozott online űrlapon.
A projekteket február 28-ig lehetett feltölteni, majd bizottsági elbírálást követően a
versenyeztetésre érdemesekkel március
végén ismét találkozhatunk a reszvetelikoltsegvetes.szereda.ro honlapon.

6

A hó világnapja
Csíksomlyón

A hóhelyzet miatt az eredeti tervekhez
képest megcsúszva, február első vasárnapján szervezte meg a Kidssport a hó világnapi
rendezvényét a somlyói sípályán. A tavalyi
esemény különdíjat nyert a Nemzetközi
Síszövetségtől, a hangulat pedig idén is
kiváló volt.

Bezárt az egyik oltásközpont

Megrendeltük
az új autóbuszokat

A csíkszeredai mobilitási pályázat részeként
újabb szerződést láttak el kézjegyükkel az
érintett felek: 23 sűrített gázzal működő
autóbusz vásárlását szentesítette Csíkszereda Városháza képviseletében Bors Béla
alpolgármester, illetve Gabriel Stanciu,
a közbeszerzési eljáráson nyertes Dutch
Truck Services ügyvezetője. A járműveket
szakaszosan gyártják és szállítják le, és csak
akkor állnak forgalomba, miután végeznek
az autóbusz-állomás felújításával és a telephely kialakításával – várhatóan 2023 végén.

A kedvezőtlen időjárás miatt két és fél hónap után bezárt a főtéri koripálya. A visszajelzések minden irányból pozitívak voltak,
ezért minden bizonnyal a következő télen is
beüzemelik.
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Elkezdődött a városházi
ügyfélszolgálat költözése

Csíkszereda Városháza Településrendezési
Osztályán február 21. és 25. között szünetelt
az ügyfélszolgálat, mert az urbanisztikai
szakosztály munkatársai ebben az időszakban költöztek a városháza székhelyéről az új
ügyfélközpontba. Az ügyfélszolgálatuk egy
héttel később, 28-án már a Mihail Sadoveanu utca 4. szám alatt, az egykori Postabank-épületben nyitott újra.

A Közüzemek Rt. Akác utcai épületében
létesített oltásközpont további nyitvatartása indokolatlanná vált, ezért februártól
nem fogadja a koronavírus elleni védőoltást
felvenni kívánókat. Csíkszeredában azóta
a Kossuth Lajos utca 4. szám alatt (hétfő–vasárnap 8–18 óra), valamint az egykori
Zsögödfürdői Vendéglőben (hétfő–szombat 8–14 óra) oltakozhatnak.
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19

Búcsú a főtéri
korcsolyapályától

22
16

Elfogadták Csíkszereda
költségvetését

Csíkszereda Önkormányzata fejlesztésekre
összpontosító költségvetést fogadott el
februári soron kívüli tanácsülésén. A büdzsé
277,14 millió lejre rúg, ebből 160,11 millió lejt
(58 százalék) fejlesztésekre, 117,03 millió
lejt (42 százalék) pedig működésre szán a
város.
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Toboroz
a helyi rendőrség

Fontos állomáshoz ért a Csíkszeredai Helyi
Rendőrség: meghirdettek 12 helyi rendőri
állást, ezzel elkezdődött az állomány toborzása. Első körben a közrendészeti részleget,
valamint a közlekedésrendészeti részleget
építik fel nyolc, illetve négy helyi rendőrrel.
A versenyvizsga végeredményét március
31-én teszik közzé.

Felolvasómaraton Nemes Nagy
Ágnes műveiből
A Kájoni János Megyei Könyvtár szervezésében elindított Nemzetközi Felolvasómaraton idei alkalmával Nemes Nagy Ágnes
műveiből olvastak fel. Idén hat ország több
mint harmincezer olvasója csatlakozott az
irodalmi megmozduláshoz.

Terjesztik az új Csíkszereda
kiadvány első számát!

Megjelent a Csíkszereda legújabb száma,
amely minden tekintetben újnak számít. Havi
kiadványunk februárban még kérés nélkül is
eljutott a csíkszeredai postaládákba.
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Szolidaritás a
testvérvárosunkkal

Európa történelmébe gyásznapként vonult
be február 24.: Oroszország megtámadta
Ukrajnát. Ezzel kárpátaljai testvérvárosunk,
Beregszász is veszélybe került. A háború kitörésének napján máris levélben fordultunk
a beregszászi városvezetéshez, amelyben
kifejeztük szolidaritásunkat és felajánlottuk
a segítségünket. Ezúton is kérjük Csíkszereda lakosságát, hogy ha jótékonysági felhívást teszünk közzé a beregszásziak megsegítésére, válaszoljanak a felhívásunkra.
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2022 február hónapjában anyakönyveztük

Nyegre Ádám
Țifir-Bîrsan Iustin
Vándor Hunor
Puiu-Tudor Nectarie
Lajos Nóra
Kacso Eszter
Bors Mátyás
Ötvös József

Blaga Alíz
Demeter Sára
Simonffy Barna
Albert Mira
Simó Gergő
Domokos Janka
Gergely Ágnes
Tompos Mirabella

Sebők Árpád-István
Ambrus-Kiss Előd
Kánya Zsigmond-Imre
Antal Áron
Molnár Ünige
Daró Hanna-Ágota
Ötvös Melissza
Vizi Nara

Kristály Zsolt – Földi Barbara
Lukács László – Kökösy Éva-Katalin
Silló Tamás – Vaslabán Barbara
Sibișteanu Dănuț – Thompson Charlotte-Katie
Lőrincz-Molnár Szabolcs-Botond – Molnár Tímea

Szabó Csaba – Szőcs Ágota
Ötvös Bobi – Ráduly Emma
Czine Loránd – Moldovan Mária-Kármen
Czine Norbert – Demeter Beáta

HÁZASSÁGKÖTÉS

Mate Ella-Ilona
Simon Gheza
Botár Andrei
Sófalvi Ladislau-Gheorghe
Szabó Ștefan
Miklos Gavril
Kristó Carol
Sebeștin Alexandru
Gáspár Zsolt
Timár Terezia
Tankó Mihály
László Francisc
Biró Ibolya

Kenyeres Magdalena
Biró László
Miklós Alexandru
Lajos Maria
Vass Rozalia
Bokor Jólán-Ilus
Antal Lajos
Antal Sándor
Antal Veronika
Peter Rozalia
Peter Borbala
Peter János
Gergely József

Szentes Grigore
Miklós Ana
Gergely Maria
Rancz Magdalena
Császár Elisabeta
Gurău-Bartalis Enikő-Maria
Gliga Ionel
Laszlo Zoltan-Mihály
Puskás Alexandru-Iosif
Miklós Dionisie
Veress Ileana
Kopacz Zoltan-Emil
Korodi Ana

Szabó Ferencz
Péter Etelka
Kusztora Margareta-Viorica
Kovácsi Ladislau
Fodor Clara
Fabian Ileana
Ferencz Coloman-Adrian
Lázár Margareta
Boer Irina
Tankó Emeric
Haba Gheorghe
Pal Dominic
Kovács Adalbert

ELHALÁLOZÁS
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