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Az elmúlt száz év emlékére
Ezer Székely Leány Napja – 2018. július 7., szombat

2018 is a népdal, a néptánc, a népzene és a 
népviselet ünnepe Székelyföldön, 2018-ban 
ismét piros betűs nap az Ezer Székely Leány 
Napja.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes, Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala és az Ezer Székely Leány 
Napja Alapítvány szervezésében, Hargita 
Megye Önkormányzata közreműködésével, 
a hagyományokhoz híven sor kerül 2018. 
július 7-én, szombaton az Ezer Székely Le-
ány Napja ünnepségre.

Az esemény kezdőakkordjaként, Csík-
szereda főterén felvonulnak a székely falvak 
népviseletbe öltözött leányai és legényei, népi 
játékokat, táncokat mutatnak be, majd innen 
együtt vonulnak a csíksomlyói kegytemp-
lomhoz. A szentmisét követően indulnak 
a csíksomlyói Nyeregbe a Csík különböző 
vidékeiről és a Székelyföld távolabbi tájairól 
sajátos népviseletükben érkező, néptáncu-
kat, népzenéjüket és népdalaikat magukkal 
hozó hagyományőrző csoportok.

A szervezők: Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala, a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes és az Ezer Székely Leány Napja 
Alapítvány ezúttal is szeretettel meghívnak 
minden viselettel rendelkező időset és fiatalt, 
vidéken vagy városon élőt az ünnepségre, mely 
a régió legnagyobb, legfontosabb népviseleti, 
néptánc- és népzene seregszemléje, s amelynek 
kiemelt értéke a hagyományos viselet. Talál-

kozzunk tehát 2018. július 7-én, szombaton a 
csíkszeredai Szabadság téren, majd a csíksom-
lyói Nyeregben, és részvételünkkel járuljunk 
hozzá a népviselet, a néphagyományok „becsü-
letének” megőrzéséhez, a hitéletünk és a közös-
ségi identitásunk megőrzéséhez!

2017-ben Csíkpálfalva község lelkes fiatal-
jai vihették haza a szervezők által felajánlott 
esketési székpárt, amellyel a legnépesebb 
képviseletű települést jutalmazzák, ebben az 
évben tehát ők az esemény házigazdái.

A rendezvény programja:
• 8.30 – 9.00: Gyülekező a város bejárata-

inál: Szentlélek utca, Brassói út, Nagyrét 
utca, majd ünnepélyes felvonulás a Sza-
badság térre

Szabadság tér
• 9.30–10.00: Megnyitó, közös tánc, ünne-

pélyes felvonulás Csíksomlyóra 

Csíksomlyói kegytemplom 
• 11.00: Ünnepi szentmise
• 12.00: felvonulás a kegytemplomból a Nye-

regbe, főhajtás és emlékezés a Domokos Pál 
Péter szobor előtt

Csíksomlyói nyereg 
• 10.00 – 18.00: Kézműves kiállítás és vásár, 

mesterségbemutató
• 13.00 – 16.00: Népviseletmustra 

• 13.00: Ünnepi köszöntőbeszédek 
• 14.00: Ember az embertelenségben. Az el - 

múlt száz év emlékére – a Bekecs Néptánc-
színház előadása

• 14.30 – 16.00: Székelyföld táncai – a hagyo-
mányőrző néptánccsoportok előadásai 

• 16.00: Örökség – a Hargita Nemzeti Szé-
kely Népi Együttes előadása 

• 16.30: Közös játék és tánc
• 17.00: Közös fotó készítése a népviseletbe 

öltözöttekkel
• 17.30: Népviseletmustra kiértékelés
• 18.00: A legnépesebb település díjazása
• Záró közös tánc

A rendezvény napján, a gyülekezőpontok-
nál, illetve a Szabadság térre vezető felvonu-
lási útvonalon forgalomkorlátozásra és útle-
zárásra kell számítani, az alábbiak szerint:

• 9.00 – 10.15 óra között le lesz zárva a 
forgalom előtt a Mihail Sadoveanu utca (a 
Postabanktól a Temesvári sugárúttal való 
útkereszteződésig), illetve a Temesvári su-
gárút a Szabadság tértől a Kőrösi Csoma 
Sándor utcával való útkereszteződésig.

• 9.45 – 10.30 óra között a Kossuth Lajos 
utcának a Szabadság tér és Márton Áron 
utca közötti szakasza.

Az ünnepség kereskedelmi tevékenységét 
és a forgalom korlátozását szabályozó polgár-
mesteri rendelet letölthető a www.szereda.ro 
oldalról. n

A fesztiválhelyszínek programjaiból:
Július 8., vasárnap: 

Madéfalva, Szent Anna – Siculicidium-
kápolna (Fő út 746.) 12.00 Gebe-Fügi Re-
náta És Erich Türk (Románia): Mekkora 
kell legyen egy orgona?; Mikó-vár (Vár tér 
2.)*: 17.00 A fesztivál ünnepélyes megnyi-
tója; 17.30 Barozda (Románia, Magyaror-
szág, Svédország): Szűz Mária dicsérete a 
középkor zenéjében – Énekek a Cantigas 
de Santa Maria (CSM, 13. sz.) és a Llibre 
Vermell de Montserrat (LVM, 14. sz.) gyűj-
teményekből; 19.00 Les Paladins (Francia-
ország): Viva España.

Július 9., hétfő: 
Márton Áron Főgimnázium, 218-as te-
rem (Márton Áron utca 80.): 15.00 Elő-
adás: A barokk zarzuela – vokalitás, drá-
maiság és érzékiség – Angela Șindeli (Ro-
mánia); Márton Áron Főgimnázium, 
díszterem: 19.00 Trionfale (Románia): 
Európai és dél-amerikai 17. és 18. századi 
spanyol zene; Csíki Mozi (Majláth Gusz-
táv Károly tér 2.): 21.00 Dokumentum-
film: Jordi Savall – In search of the perfect 
sound, portrait of a Catalan musician (Jordi 
Savall – A tökéletes hangzás keresése, 
egy katalán muzsikus portréja); Francia-

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál
2018. július 8–15.

ország, 2006. Rendező: Didier Baussy 
Oulianoff.

Július 10., kedd: 
Márton Áron Főgimnázium, díszterem: 
16.30 Előadás: A Bach-kód – bevezetés a 
Máté-passió barokk oratórium zenei nyelvé-
be és szimbolisztikájába – Steffen Schlandt 
(Románia); Csíki Mozi: 20.00 dokumen-
tumfilm: Erbarme Dich – Matthäus Passion 
Stories (Irgalmazz nekem – Máté-passió-
történetek); Hollandia, 2015. Rendező: 
Ramón Gieling. A film után közönségta-
lálkozó a rendezővel.

Július 11., szerda: 
Csíki Mozi: 20.00 TERCINA (Magyar-
ország): Barokk embléma több verzióban; 
21.00 Quoniam (Olaszország): Amor con 
fortuna – Spanyol és olasz consortmuzsika 
énekhangra és dulciánokra. 
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közérdekű

A Valaki jár a fák hegyén című versének felol-
vasásával emlékezett Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester a június 20-án, 90. életévében 
elhunyt rendkívüli emberre, Kányádi Sán-
dorra. Köszönetet mondott a színház veze-
tőjének, Kányádi Szilárdnak, hogy mintegy 
isteni sugallatként a Kossuth-díjas költő 
Ünnepek háza című művének színre viteléről 
döntött, ráadásul személyes rendezésében. 

A Városháza is csatlakozott azokhoz, 
akiket megrázott Kányádi halála, azokhoz 
akik Székelyföld- és országszerte a maguk 
szerény módján, de mindenképpen ragasz-
kodnak, hogy kifejezzék hálájukat az iránt 
az ember iránt, aki a legsötétebb elnyomás 
éveiben a költészet eszközeivel való ellen-
állást jelentette, majd a '89-es események 
után kicsiknek és nagyoknak egyaránt je-
lentette a nagybetűs verset, az otthonivá 
tehető hazavihetőt, a szépet, a meghittet, 
a leírót mindent illetően mi fenti/magasz-
tos és lenti/mindennapos lehet az ember- 
életben. 

A Városháza főbejáratánál berendezett 
kis mementó – a költő arcképével és mint-
egy harminc reprezentatív költeményének 
nyomtatásos közszemlére tételével – szim-
bolikus és utolsó főhajtás Kányádi előtt. 
A Városháza homlokzatán lobogó feke-
te zászló most többletértelemmel bővül, 
jelzi a Kányádi Sándor elhunyta miatti  
gyászt. n

Kányádi Sándorra 
emlékeztek

 Július 12., csütörtök: 
a Csíki Játékszín előtti tér (Temesvári su-
gárút 6.): 13.00 utcazene – a XI. Régizenei 
Nyári Egyetem hallgatói; Hargita Megyei 
Kulturális Központ Pinceklubja (Temes-
vári sugárút 4.): 18.00 Könyvbemutató: 
Dúdolj verset. Kobzos Kiss Tamás emlékeze-
te, meghívott: Csörsz Rumen István. Csíki 
Mozi: 20.00 Capella Esterházy (Magyar-
ország): Las Amazonas de España – Spa-
nyol amazonok.

Július 13., péntek: 
Márton Áron Főgimnázium, díszte-
rem: 11.00 a XI. Régizenei Nyári Egye-
tem kurzuszáró hangversenye I.; 15.00 
a XI. Régizenei Nyári Egyetem kurzus-
záró hangversenye II.; Szent Ágoston-
templom (Szent Ágoston tér 1.): 19.00 
Barokk Fesztiválzenekar és Fesztiválkó-
rus (Románia): Johann Sebastian Bach – 
Máté-passió, BWV 244. 

Július 14., szombat: 
Mikó-vár*: 11.00 Reneszánsz vásár és 
gyermeknap: kézműves foglalkozások és re-
neszánsz játékok; 16.00 Codex és Cygnini 
(Románia): Szegény deáklegény a Budai vár-
ban; Mikó-vár pincéje: 16.00–18.00 Spa-

nyol borok kóstolása a Vinkli borszaküzlet-
tel; Mikó-vár*: 18.00 Carmina Renascentia 
(Románia): A spanyol „aranykor” zenéje a 
Cancionero de Palacio-gyűjteményből; 19.00 
IL CIGNO (Németország): Canciones; 
20.00 Musica Historica (Magyarország): A 
roskadozó gyümölcsfa – A Hunyadiak korá-
nak zenéje (1440–1490); 21.00 reneszánsz 
táncház Szabó Anikó vezetésével.

Július 15., vasárnap: 
Millenniumi templom (Kossuth Lajos utca 
38.): 13.15 Kővári Arany (Románia): Déltől 
Bachig; Unitárius templom (Szász Endre 
utca 25.): 11.30 Kájoni Consort (Románia): 
Híd, menny és föld között; a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ Átjáró Galériája 
és udvara (Csíkszereda, Temesvári sugárút 
4.): 15.00 lllusztratúra – Pennaforgatók Má-
tyás király mesebirodalmában. Illusztrációs 
kiállítás és mesehallgatás; 16.00 Hangszerek 
Mátyás király udvarában – Hangszerbemu-
tató a Musica Historica együttessel; Mikó-
vár*:18.00 Modo Antiquo (Olaszország): 
Mindennapi élet a 14. század zenéjében; 
19.00 Capella De Ministrers (Spanyolor-
szág): Mapamundo – Az aragóniai udvar 
zenéje Nápolyban; 

* kedvezőtlen időjárás esetén a helyszín a 
Csíki Játékszín, nagyterem (Temesvári 
sugárút 6.)

Fontos:
A fesztivál magas színvonalának megtartása 
érdekében, idéntől szimbolikus, családba-
rát összegek ellenében lehet meghallgatni az 
egyes koncerteket. A jegyárak 5-20 lej kö-
zött alakulnak. Az jegyáras eseményekről az 
alábbi linken részletes lebontásban olvashat-
nak: http://regizene.ro/html/2018/hu/index.
php/jegyek-2/ 

Jegyek és bérletek elővételben válthatóak 
a Csíki Mozi pénztáránál, a fesztivál kez-
dete előtt, naponta 11-13, illetve 17-19 óra kö-
zött. A fesztivál kezdeti időpontját követően 
(július 8-13.) jegyek a koncertek előtt egy órá-
val, valamint 11-13 óra között, július 14-15-
én pedig az események előtt egy órával vált-
hatóak. A fesztivál ingyenes eseményeiről, 
kérjük informálódjon a fenti link segítségével. 

További információkért, kérjük konzul-
tálják a fesztivál hivatalos oldalát: www.
regizene.ro, vagy hívják a +40756 195355-
ös telefonszámot. n

A 2018/19-es színházi évad egyik kiemelt 
vendégelőadása lesz a Bekecs Néptáncegyüt-
tes Ember az embertelenségben című centená-
riumi produkciója. A nyárádszeredai tánc-
együttes az elmúlt száz év történelmi esemé-
nyeit táncszínházi eszközökkel feldolgozó 
előadása az ősz folyamán több alkalommal 
is szerepel majd a Csíki Játékszín bérleten 
kívüli repertoárján. „Aki megnézi vagy már 
látta az előadást, pontosan fogja tudni és meg 
fogja érteni, miért szeretném, hogy minden 
csíkszeredai lássa ezt az előadást – fogalma-
zott Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere a vendégelőadást felvezető 
sajtótéjékoztatón, majd hozzátette: „fontos 
ez számunkra, kimondottan azok számára, 
akik nem akarnak tudomást venni arról, mi-
lyen rendkívül erőteljes ellenszélben élünk és 
vagyunk”. Az elöljáró rámutatott arra, hogy 
az első félév kulturális tevékénységében nem 
jelent meg ugyan az a büszkeség, hogy itt va-
gyunk száz éve, ezért az esztendő második 
fele részben erről fog szólni. Így a július 7-i 
Ezer Székely Leány Napját is az elmúlt száz 
év emlékére szentelik.

A polgármester örömét fejezte ki, hogy – 
bár nem a Csíki Játékszín bérletébe beépítve, 
mint szerette volna, de – a színház és a város 

Minden csíkszeredainak látnia kell  
ezt az előadást
A Bekecs Néptáncegyüttes táncszínházi produkciója 
a Csíki Játékszín műsorán

közös programjaként Csíkszereda otthont 
adhat ennek az előadásnak.

A Bekecs Néptáncegyüttest és az Ember az 
embertelenségben című előadást Benő Barna, 
a Bekecs Néptáncszínház igazgatója ismertet-
te. Elmondta, az előadás az elmúlt száz év vi-
haros történelmét próbálja feldolgozni erdélyi 
magyar szemszögből, kitérve a világháborúk-
ra, a trianoni szétzúzásra, a kommunizmusra, 
de ugyanakkor az aktuális gondokat is figye-
lembe véve az elmúlt harminc év számunkra 
talán legnagyobb problematikájára, a kiván-
dorlásra is. Az előadás „a néptánc és a kortárs 
tánc nyelvén szól a nézőkhöz, idézetekkel, 
népdalrészletekkel és irodalmi töredékekkel 
megtűzdelve, kiemelve azokat a számunkra 
fontos értékeket, amelyek az identitásunkat 
határozzák meg, és amelyeket tovább kell ad-
nunk, hogy egy elkövetkező száz évet is megél-
hessünk itt Erdélyben” – fogalmazott a Bekecs 
együttes vezetője. Tervezetten szeptember 
21-én és 25-én két-két alkalommal tekinthe-
tik meg a csíkszeredaiak és környékbeliek a 
nyárádmenti együttes előadását, de további 
időpontok egyeztetése is zajlik – számolt be 
Kányádi Szilárd, a Csíki Játékszín menedzse-
re. A 15 és 25 lejes belépőjegyek június végétől 
már válthatók a bilete.ro oldalon. n
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MÁJUS 3.

Zöldövezetbe öntötték  
a bank felújításából származó 
építkezési hulladékot, 40 ezer lejes 
bírság lett a „jutalmuk”
Futótűzként terjedtek a csíkszeredai Kos-
suth Lajos utcai Transilvania Bank felújítá-
sából származó hulladék törvénytelen ki-
dobásáról szóló képek a Facebookon. Bár a 
Somlyó és Taploca határán fekvő zöldöveze-
ten tornyosuló szeméthalom a bank közben-
járásával eltűnt, a felújítással és a hulladék el-
szállíttatásával megbízott bukaresti cég nem 
ússza meg büntetlenül az esetet. 

MÁJUS 4.

Nem csak tömbházakat 
hőszigetelnek Csíkszeredában
Aláírták a csíkszeredai Aranyalma Napközi 
Otthon hőszigetelésére vonatkozó finanszí-
rozási szerződést, így elkezdődhet az épület 
korszerűsítése. A dokumentumot Ráduly 
Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere 
és Simion Creţu, a Központi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség (ADR) vezérigazgatója 
látta el kézjegyével. A Regionális Operatív 
Program 3.1.B. jelzésű tengelyén nyújtott be 
pályázatot Csíkszereda Polgármesteri Hi-
vatala az Aranyalma Napközi Otthon ener-
giahatékonyságának növelése érdekében, ezt 
pozitívan bírálták el. A 2014–2020-as Regi-
onális Operatív Program keretében támoga-
tott pályázat összértéke 3,47 millió lej. 

Megosztozik az inkubátorház 
költségein a csíkszeredai  
és a megyei önkormányzat
Partnerségi megállapodást kötött a csíksze-
redai és a Hargita megyei önkormányzat 
annak érdekében, hogy közösen pályázhas-
sanak uniós támogatásért egy csíkszeredai 
vállalkozói inkubátorház létrehozására. 

A létesítmény számára kiszemelt egykori 
zsögödfürdői vendéglő épületét már koráb-
ban átadta a megyei tanács ügykezelésébe a 
város, a pályázatot is a megyei tanács készí-
tette el. A projekt összértéke 4,18 millió lej, 
ebből 4,17 millió az elszámolható összeg, és 
75 ezer lej saját hozzájárulás. A helyi és me-
gyei önkormányzat egyenként 1,024 millió 
lejjel járulnak hozzá az elszámolható, illetve 
35 000 lejjel a nem elszámolható költségek-
hez, mivel a partnerségi megállapodás sze-
rint fele-fele arányban oszlik a hozzájárulás 
mértéke. Amennyiben a pályázat elnyeri a 
támogatást, és az inkubátorház elkészül, az 
első öt évben a megyei önkormányzat fel-

Mi történt 2018 májusában  
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

adata lesz ezt beindítani és működését irá-
nyítani – a fenntartási költségekből viszont 
Csíkszereda is részt vállal. Ezt követően a 
város veszi át a működtetést.

MÁJUS 6.

Összefirkálták a csíkszeredai 
Hősök temetőjében álló 
emlékművet – kivizsgálást indított 
a rendőrség
Kivizsgálást indított a csíkszeredai rendőrség, 
miután ismeretlen tettesek piros festékkel 
különböző – többek közt obszcén – ábrákat 
festettek a Hősök temetőjében álló emlékmű-
re. A rendőrség nyomon van, és az elkövetők 
egytől öt évig terjedő szabadságvesztésre szá-
míthatnak.

MÁJUS 8.

Kényszerű és keserű lépések:  
le kellett venni a zászlókat  
a csíkszeredai művelődési ház 
mellől
Nem lobog már Csíkszeredában a Városi 
Művelődési Ház közelében a székely- és vá-
roszászló, amelyeket jogerős bíróság ítélet kö-
vetkezményeként kellett eltávolítani. Várha-
tóan ez fog történni a Városháza felirattal is a 
Dan Tanasă vezette egyesület kifogásai miatt. 
A három köztéri zászlórúdon mindössze egy, 
az európai uniós lobogó maradt Csíkszere-
dában, a Városi Művelődési Ház közelében, 
mivel társait, a székely-, illetve városzászlót le-
vették. Ezzel az eltávolításról rendelkező jog-
erős bírósági végzés végrehajtása megtörtént. 
A felperes, akárcsak más, hasonló esetekben, 
azt kérte, hogy a székely zászlót, a keresetlevél 
szóhasználata szerint „a területi szeparatiz-
mus jelképét” és a város két fehér és egy piros 
sávot, valamint három nefelejcset megjelenítő 
lobogóját távolítsák el, mert törvénytelenül 
vannak kitűzve. 

MÁJUS 10.

Felújítják az egykori Hargita 
szálloda és vendéglő épületét,  
ide költözik a csendőrség
Előkészületben van az egykori Városi, később 
Hargita, illetve régi Hargita néven is ismert 
volt szálloda és étterem felújítása Csíkszere-
dában. A szükséges pénzt az állami költségve-
tésből biztosítják, az épületben a Hargita Me-
gyei Csendőr-felügyelőség új székhelye lesz. A 
Temesvári sugárút 3. szám alatti, 1942-ben 
elkészült épület, amely 1992. óta a Belügymi-
nisztérium tulajdonában van, 1993-96 között 

már átesett egy felújításon, akkor tiszti szál-
lássá alakították át. Most viszont a korszerű-
sítésre, és újabb belső átalakításra készülnek 
– ezt már 2014-ben jóváhagyta a szaktárca. 
Az ingatlant 1992 augusztusában vásárolta 
meg az állam a Belügyminisztérium számá-
ra, miután a Csíkszeredai Fenyő Kereskedel-
mi Társaság nyilvános árverést szervezett az 
eladása érdekében, akkor vendéglő, borozó, 
illetve 83 férőhelyes, bezárt szálloda volt az  
épületben.

Csíkszeredai Könyvvásár:  
a magyar művelődés és kultúra 
erősítése
Megnyílt a 3. Csíkszeredai Könyvvásár, ame-
lyen mintegy harminc könyvkiadó kínálja 
kiadványait, és amely négy napon keresztül 
közel ötven programmal várja a látogató-
kat. A szervező, Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala hangsúlyosan gondolt a gyerekek-
re is: a kisebbeknek nemcsak programokat, 
de külön megnyitót is tartottak. Zsúfolásig 
megtelt a csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna 
nézőtere, amely előtt a vásárszínpadot felál-
lították. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszere-
da polgármestere megnyitóbeszédében arra 
mutatott rá, hogy a könyvekbe kell és érde-
mes kapaszkodni.

MÁJUS 14.

Csíkszeredai Könyvvásár: rangos 
szerzők, jól szervezett rendezvény, 
elégedett résztvevők
Fogytak a könyvek, az olvasók neves szer-
zőkkel találkozhattak, esti koncerten lazít-
hattak, a gyerekek pedig különböző foglal-
kozásokon kerülhettek közelebb a könyv 
csodálatos birodalmához. 

Csütörtökön nyitotta meg kapuit és vasár-
nap ért véget a pörgős, tartalmas, közel ötven 
programot kínáló 3. Csíkszeredai Könyvvá-
sár. Az előadói, közreműködői, szerzői, ki-
állítói visszajelzések pozitívak – mutatott rá 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgár-
mestere. Mint mondta, a szer vező polgármes-
teri hivatal a könyvvásár előtt azt fogalmazta 
meg kihívásnak, hogy a kulturált, nyitott és 
színes kínálattal az érdeklődő közönséget 
tudja megszólítani. Úgy látja, ez nagymér-
tékben teljesült. 

MÁJUS 15.

Kányádi Szilárd lett  
a Csíki Játékszín vezetője
Sikeresen vizsgázott Kányádi Szilárd színmű-
vész a Csíki Játékszín menedzseri tisztségére 
− jelentette be Ráduly Róbert Kálmán, Csík-
szereda polgármestere az elmúlt időszakban 
lezajlott és tegnap lezárult versenyvizsga ered-
ményét. Mint ismeretes, a csíkszeredai önkor-
mányzati színház vezető tisztsége Parászka 
Miklós nyugdíjba vonulása után üresedett 
meg, ezt követően Kányádi Szilárdot ideig-  
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 lenes vezetővé nevezték ki, amely most a ver-
senyvizsga után végleges kinevezéssé változott.

Zsögödi Nagy Imre 125 címmel 
nyílt kiállítás a festő nevét viselő 
galériában
A Nagy Imre születésének 125. évfordulójára 
szervezett csíkszeredai rendezvények sorában 
elsőként tárlatot nyitottak meg a festő mun-
káiból a róla elnevezett zsögödi galériában. 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgár-
mestere köszöntőjében kiemelte, Nagy Imre 
teljes életművéből merítő, nagy ívű kiállítást 
láthatunk most, olyan munkákkal is, amelye-
ket eddig kevéssé volt alkalmunk megismerni. 
A polgármester megköszönte a Nagy Imre ha-
gyaték kurátorának, az idén nyugdíjba vonuló 
Szabó Andrásnak az odaadó, lelkes munkát. 
Láthatóan meghatódva nyitotta meg a kuráto-
ri minőségében utolsó általa összeállított tár-
latot Szabó András. Mint elmondta, ez a 36.  
tárlat, amit összeállít Nagy Imre műveiből és 
ezek alatt sem tudta teljesen megismerni a mű-
vész hatalmas, sokrétű, gondolatiságában és 
közvetített érzelmeiben változatos hagyatékát.

MÁJUS 16.

Újabb tanintézeteket 
hőszigetelnek Csíkszeredában
További két oktatási intézmény hőszigetelé-
sére nyert közel 1,7 millió euró értékű visz-
sza nem térítendő támogatást Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala a Regionális Ope-
ratív Programban: a József Attila és a Liviu 
Rebreanu Általános Iskolák energetikai ha-
tékonyságának növelését célzó finanszírozási 
szerződést hétfőn írták alá. A 2014-2020-as 
Regionális Operatív Program részeként tá-
mogatott pályázatok értékei a következők: 
a József Attila Általános Iskola épületei ese-
tében a pályázat összértéke 6,2 millió lej, 
amelyből az elszámolható költség 4,7 millió 
lej. A Liviu Rebreanu Általános Iskola esté-
ben 4 millió lej az összérték, ebből 3,1 millió 
lej elszámolható költség. 

MÁJUS 17.

Könyvvel tisztelegnek a Nagy Imrét 
felkaroló erdélyi szász közösség előtt
A csíkszeredai Városházán mutatták be a 
Bács Béla János és Ráduly Róbert Kálmán 
által írt, fordított és összeállított, Der Maler 
Nagy Imre. A székely festő és az erdélyi szá-
szok 1925-1935. Emil Witting regényrészle-
teivel címmel megjelent könyvet. A könyv-
bemutató idejére kiállítóteremmé alakult 
a csíkszeredai Városháza díszterme, Nagy 
Imre-festmények, -rajzok kerültek a falakra. 
Amint Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
rámutatott, a Csíki Székely Múzeum gyűj-
teményéből válogatott alkotások némelyikét 
a nagyközönség még nem látta, olyan is volt 
köztük, amelyeket erre az alkalomra kere-
teztettek be. A rendezvényen a szerzőpáros 

mesélt a könyv keletkezéséről, zsögödi Nagy 
Imréről, a festőnek a szászokhoz és az Emil 
Wittinghez fűződő viszonyáról, de a korabe-
li szász irodalmi életről is.

MÁJUS 20.

Hat ügyeleti központ működik  
a tizenöt helyett Hargita megyében
Az ideálishoz képest jóval kevesebb háziorvo-
si ügyeleti központ működik Hargita megyé-
ben, holott az új rendelkezések az eddiginél 
jóval nagyobb jövedelmet biztosítanak a házi-
orvosoknak, akik a praxisuk mellett vállalhat-
nak ügyeletet. A háziorvosok azonban enélkül 
is túlterhelve érzik magukat. A központok 
elsődleges szerepe, a kórházak sürgősségi 
osztályainak tehermentesítése, egyes szakem-
berek szerint megkérdőjelezhető. Hargita me-
gyében jelenleg Csíkszeredában, Székelyud-
varhelyen, Parajdon, Székelykeresztúron, 
Gyergyóremetén, illetve Gyimesfelsőlokon 
működik háziorvosi ügyeleti központ.

MÁJUS 22.

Lurkó Fesztivál Csíkszeredában 
minőségi előadásokkal,  
színházi ínyencségekkel
Több száz gyermeket vártak a kezdődő Lurkó 
Fesztiválra. A bérletet előzetesen megvásárló 
általános iskolás korosztály mellett kínáltak 
előadásokat az óvodásoknak és a kamaszok-
nak is. Csíkszeredában még nem látott, minő-
ségi produkciókat hívtak meg. A békéscsabai 
Napsugár Bábszínház, a budapesti Kolibri 
Színház, a Kerekasztal Színházi Nevelési 
Központ, Fabók Mancsi Bábszínháza, Fabók 
Mancsi és Keresztes Nagy Árpád, a hottói 
Magamura Alkotóműhely, a szombathelyi 
Mesebolt Bábszínház, a brassói Arlechinó 
Színház és a Csíki Játékszín tartottak előadá-
sokat a következő napokban Csíkszeredában, 
a Csíki Játékszín, a Kortina Egyesület és a 
Hargita Megyei Kulturális Központ szerve-
zésében, a hatodik Lurkó Fesztivál keretében. 
Közel húsz az előadások száma: a Csíki Já-
tékszínben, a színház melletti parkban és két 
középiskolában.

MÁJUS 23.

Több mint négyszáz  
aktív résztvevője volt  
az Ezüst Akadémiának
Okleveleket és díszokleveleket vehettek át 
az Ezüst Akadémia résztvevői a csíkszere-
dai Szakszervezetek Művelődési Házában 
tartott tanévzáró ünnepségen. A Sapientia 
Erdélyi Tudományegyetem időseket célzó 
oktatási programjába ebben a tanévben 580-
an regisztráltak, közülük aktívan 420-an 
vettek részt az előadásokon, amelyből össze-
sen 14-et tartottak. Akiknek tíznél is több 
jelenlétük volt, díszokleveleket vehettek át, 
a többiek pedig emlékokleveleket kaptak. 

Az egyetem 2015-ben indította el az Ezüst 
Akadémiát, amelynek célja többek között az 
élethosszig tartó tanulás, a tudomány nép-
szerűsítése és a közösségépítés.

MÁJUS 25.

Önkormányzati szövetséghez 
csatlakozik Csíkszereda
A csíkszeredai önkormányzati képviselők 
megszavazták, hogy csatlakoznak a Kár-
pát-medencei Hét Határ Határon Átnyúló 
Önkormányzati Szövetséghez, amely többek 
között a tagönkormányzatok számára segít 
hozzájutni a legfrissebb brüsszeli informáci-
ókhoz, ugyanakkor pályázati lehetőségekről, 
jogszabályi változásokról nyújt tájékoztatást. 
Füleki Zoltán alpolgármester ezzel kapcso-
latban elmondta, azért is volt fontos belépniük 
ebbe a szövetségbe, mert a szakmai tapaszta-
latátadás mellett anyagi segítséget is kap-
hat a város, hogy úgynevezett okos várossá 
váljon. Az elöljáró azt is kiemelte, hogy az 
önkormányzat már év elején olyan beruhá-
zásokat foglalt bele a költségvetésbe, amely a 
várost a 21. század elvárásaihoz közelíti. Azt 
tervezik, hogy egy olyan szoftverrendszert ké-
szíttetnek, amely a városházi munkafázisokat 
egyszerűsítené, és amelyet össze lehetne kötni 
más smart-city rendszerekkel. Tenderfüzet 
kiírásán dolgoznak, egy elemzés elvégzésére, 
hogy milyen számítógépes szoftver lenne haté-
kony a polgármesteri hivatalban, erre 30 ezer 
eurót szánnak. Ezután készülhet el a megva-
lósíthatósági tanulmány. Füleki hozzátette, 
a fejlesztési minisztériumhoz is szeretnének 
pályázni ilyen okosrendszerek kiépítésére.

MÁJUS 29.

Elbocsátások, fizetéscsökkenések: 
minden iskola egyénileg oldja meg 
a tanfelügyelőségi utasítást
A legtöbb csíki iskolában már végrehajtották a 
hónap elején kiadott tanfelügyelőségi utasítást, 
miszerint állásokat kell megszüntetni, illetve 
posztokat kell csökkenteni. Azért volt szük-
ség ezekre a drasztikus intézkedésekre, mert 
a szaktárcától kapott fejkvóta alapú finanszí-
rozás nem fedezi a Hargita megyei tanintéze-
tek teljes bérköltségét. Görbe Péter, Hargita 
megye főtanfelügyelője közölte, az intézkedés 
főként az iskolák kisegítő didaktikai személy-
zetét érinti – titkárnő, könyvelő, könyvtáros, 
laboráns stb. –, és bár az állások egy részét 
munkakörök összevonásával, nyugdíjazások-
kal spórolják meg, esetenként elkerülhetet-
lenek az elbocsátások, normacsökkentések. 
Ezt május elején közölték a tanintézetekkel, a 
legtöbb esetben már végre is hajtották a szük-
séges lépéseket az iskolák. Június végig minden 
megyei tanintézetben meg kell tegyék a szük-
séges lépéseket. Az elmúlt időben több mint 
negyven megyei tanintézettől érkezett panasz 
az elbocsátásokra, normacsökkentésekre vo-
natkozóan a tanfelügyelőségre. n
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Budapesten is Hargita,  
a Nemzeti Székely Népi Együttes
Magyarországi turnén vett részt a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes, amely a 
három napig (június 14-16. között) Buda-
pesten, a Duna Karnevál Nemzetközi Mul-
tikulturális Fesztivál külföldi, hivatásos fel-
lépői között egyedüliként képviselte Erdélyt. 
Így a Csíkszereda Város Önkormányzata 
által fenntartott együttes két nagysikerű 
produkcióját is láthatta a Duna Karnevál 
közönsége, valamint azt, hogy az amúgy tíz-
napos programsorozat csúcspontját képező 
Gálaműsoron is fellépett zenekíséretével a 
Hargita együttes tánccsapata. Kizárólag au-
tentikus néptáncokból felépített műsoraival  

rangos és népszerű eseményen képviselte Bu-
dapesten Erdélyt a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes. A Duna Művészeti Társa-
ság Nemzetközi Multikulturális Alapítvány 
által immár 23. alkalommal megszervezett 
Duna Karnevál Nemzetközi Multikulturális 
Fesztivál külföldi, hivatásos fellépői között 
egyedüliként vett részt az együttes Románi-
ából.

„Minket máshol is szeretnek, és tudatni 
kívánjuk a csíkiakkal, merre jár az együtte-
sünk. A Hargita együttes ajándékként, ki-
tüntetésként éli meg a színházi évad végét, 
hiszen olyan szakmai fórumokra kapott 

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete 2018. május 12-én rendkí-
vüli ülést, május 24-én pedig soros ülést 
tartott. 

135-ös határozat 
Hargita Megye Önkormányzata területi-
közigazgatási egység és Csíkszereda Megyei 
Jogú Város területi-közigazgatási egység kö-
zötti partnerkapcsolat jóváhagyására, „Üz-
leti inkubátorház létrehozása Csíkszereda 
Megyei Jogú Városban” elnevezésű, finanszí-
rozási projekt megvalósítása céljából

136-os határozat 
az „Üzleti inkubátorház létrehozása Csík-
szereda Megyei Jogú Városban” elnevezé-
sű, finanszírozási projekt megvalósításához 
szükséges költségek, tevékenységek jóvá-
hagyására, melyek Hargita Megye Önkor-
mányzata és Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros közötti partnerkapcsolat müködtetését 
segítik elő 

137-es határozat 
a 2018–2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat, illetve a 2018-
as év költségvetését elfogadó, 2018/4-es szá-
mú határozat módosítására 

138-as határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról 

139-es határozat 
a 2017/358-as számú, utólag kiegészített és 
módosított határozattal elfogadott, Csík-
szereda Megyei Jogú Város közvagyonlis-
tája bővítésének és módosításának elfoga-
dására

A városi önkormányzat  
határozataiból

140-es határozat 
a Sadoveanu utca 33-as szám alatti udvar-
ban található belterület megvásárlásának 
jóváhagyására 

141-es határozat 
a 2015/154-es számú határozattal elfo-
gadott, utólag módosított és kiegészített 
„Parkolók, utca és sétányok a Kalász negyed 
övezetében” megnevezésű beruházás meg-
valósíthatósági tanulmány 1. cikkelyének 
módosítására 

142-es határozat 
„Csíkszereda Megyei Jogú Város terelőútja 
észak-déli szakaszának kivitelezése” meg-
nevezésű beruházás megvalósíthatósági ta-
nulmányának elfogadása című, utólag mó-
dosított és kiegészített 2013/241-es számú 
határozat 1. cikkelyének módosítására 

143-as határozat 
a „Székely Károly Szakközépiskola bentla-
kásának felujítása” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok dokumentációjá-
nak jóváhagyására előterjesztett 2017/234-
es, utólag módosított és kiegészített határo-
zat módosítására 

144-es határozat 
a „Székely Károly Szakközépiskola bentlaká-
sának felújítása” megnevezésű pályázat jóvá-
hagyásáról

145-ös határozat 
az „Octavian Goga Főgimnázium bentlaká-
sának felújítása” megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok dokumentációjának 
jóváhagyására előterjesztett 2017/273-as szá-
mú határozat módosítására 

meghívást és bemutatkozási lehetőséget, 
mint a külföldi turné első állomását jelentő 
Duna Karnevál programsorozata, vagy az 
ezt követő helyszínek.” – fogalmazott And-
rás Mihály igazgató a társulat elindulása 
előtt.

A gálaműsor második felében a Szerel-
münk, Kalotaszeg című nagyszabású pro - 
dukció volt látható, melyben a Hargita Együt-
tes is fellépett. A magyar táncegyüttesek és 
zenekarok közel 200 művészének együtt-
működésében megvalósuló előadás passzív 
hagyományőrzés helyett az élő és megújulni 
képes tradíció továbbvitelére, átadására töre-
kedett. 

Az előadásokon közreműködött a csíksze-
redai András Orsolya népdalénekes, vala-
mint Mihó Attila Junior Prima Primissima 
díjas prímás és zenekara. n

146-os határozat 
az „Octavian Goga Főgimnázium bentlaká-
sának felújítása” megnevezésű pályázat jóvá-
hagyásáról 

147-es határozat 
a „Venczel József Szakközépiskola felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett 2017/270-es határozat módosí-
tására 

148-as határozat 
a „Venczel József Szakközépiskola felújítá-
sa” megnevezésű pályázat jóváhagyásáról 

149-es határozat 
a „Joannes Kájoni Szakközépiskola felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett 2017/272-es számú határozat 
módosítására 

150-es határozat 
a „Joannes Kájoni Szakközépiskola felújítá-
sa” megnevezésű pályázat jóváhagyásáról 

151-es határozat 
Csíkszereda forgalmi tanulmánya jóváha-
gyásáról 

152-es határozat 
a román állam által eltulajdonított beltelkek 
tulajdonjogának visszaállítására a 1991/18-
as  számú, időszerűsített és elfogadott föld-
törvény 36-os szakaszának, 3-as bekezdése 
értelmében 

153-as határozat 
az Alcsík Kistérség Közösségi Fejlesztési 
Egyesület közgyűlése határozatai és beszá-
molói elfogadásáról, valamint a 2018-as évi 
tagsági díj befizetéséről az Alcsík Kistér-
ségi Közösségi Fejlesztési Egyesület részé-
re 
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Több mint huszonhárom millió lej 
értékű szerződött pályázat
Gyermeknapi jó hír:  
megújul a Tulipán Napközi Otthon is

Június elején, épp a nemzetközi gyermeknapot 
követően újabb finanszírozási szerződést írt 
alá Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere és Simion Crețu, a Központi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója. 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által a 
Regionális Operatív Program 3.1. B tengelyén 
benyújtott 11 pályázati dokumentáció közül 
ezúttal a Tulipán Napközi Otthon korszerűsí-
tése kapott zöld utat. Az Aranyalma Napközi 
Otthon, valamint a József Attila és a Liviu 
Rebreanu Általános Iskola után a Suta sétá-
nyon levő oktatási intézmény részesül összesen 
1.318.351,48 lejes vissza nem térítendő támo-
gatásban. Az összértékből 1.101.023,87 lejt az 

Európai Unió és Románia Kormánya biztosít, 
a fennmaradó részt pedig Csíkszereda Önkor-
mányzata. A tervek szerint 2019. július 31-én 
záruló projekt megvalósítását követően az 
épület évi energiafogyasztásának 31,71%-át 
megújuló energiaforrások biztosítják majd. Ezt 
napelemes rendszer kiépítésével érik el, mely 
biztosítani fogja az épület teljes elektromos 
energiaellátását, illetve ezáltal csökkeni fog a 
melegvízfogyasztás is. A meg nem újuló forrá-
sokból származó energiafogyasztás csökkenté-
sét is a pályázat célkitűzéseként fogalmazták 
meg, mindezt az épület hőszigetelésével, a fű-
tésrendszer felújításával és korszerű szellőző-
rendszer beépítésével valósítanák meg. n

 154-es határozat 
a Hargita Víz Fejlesztési Egyesület közgyűlé-
se határozatai elfogadásáról, valamint a 2018. 
évi tagsági díj befizetéséről a Hargita Víz Fej-
lesztési Egyesület részére

155-ös határozat 
a Felcsík Sport Club Egyesület közgyűlése ha-
tározatai és beszámolói elfogadásáról, valamint 
a 2018-as évi tagsági díj befizetéséről a Felcsík 
Sport Club Egyesület részére 

156-os határozat 
Cegléd – Magyarország Csíkszereda testvér-
városa által szervezett programokon részt vevő 
küldöttség létszámának a jóváhagyására

157-es határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a Hét 
Határ Határon Átnyúló Önkormányzati 
Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület-
hez való csatlakozásának a jóváhagyására

158-as határozat 
a 2018/24-es számú, Csíkszereda Megyei 
Jogú Város 2018. évi kulturális programjai-
nak és költségvetésének jóváhagyásáról című 
határozat 1-es számú mellékletének módo-
sítására 

159-es határozat 
a 2018. júniusi kulturális programok elfoga-
dásáról 

160-as határozat 
a 2018–2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat és a 2018-as év 
költségvetését elfogadó 2018/4-es számú hatá-
rozat, illetve a 2018-as évi, teljesen vagy részle-
gesen helyi költségvetésből támogatott beruhá-
zások listájának módosítására

161-es határozat 
a gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal meg-
kötött szociális szolgáltatási szerződések tudo-
másulvételére és elfogadására

162-es határozat 
a Temesvári sugárút 29. szám melletti terület 
versenytárgyaláson kívüli haszonbérbe adá-
sáról Albert Homonnai-Martin és Szikszai 
László részére 

163-as határozat 
a Szabadságtér utca 13. szám melletti terü-
let versenytárgyaláson kívüli haszonbérbe adá-
sáról a Nagymama Kft. részére

164-es határozat 
a Kossuth Lajos utca 26. szám melletti terület 
versenytárgyaláson kívüli haszonbérbe adásá-
ról Ferencz Attila-Tibor és Csató Kovács Imre 
részére

165-ös határozat 
a „Majláth Gusztáv Károly tér” megneve-
zésű övezeti rendezési terv módosításáról 
szóló, 2008/219-es számú határozat módo-
sítására

166-os határozat 
a polgármesteri szakapparátus státusjegy-
zékének módosítására 2018. június 1-i kez-
dettel

167-es határozat 
a 2017/206-os számú, a polgármesteri szak - 
apparátust alkotó köztisztviselői és szerző-
déses közalkalmazotti, valamint a polgár-
mesteri hivatal hatáskörébe tartozó intézmé-
nyek és alintézmények apparátusának alap-
bérezését megállapító határozat módosítá- 
sáról n

Anyakönyv 
– 2018. május – 

Születések
Pataki Ádám 
Balázs Orsolya 
Copony Kende Eduard 
András Hanga 
Murar Ianis-Ionuț
Murar Adriana-Nicoleta
Kalányos Dávid
Ötvös Jenő
Héja Barna 
György Ákos Csaba
Blaga Bella
András Katinka 
Gheorghiță Vivien 
Szasz Sebastian 
Csiszér Viktoria
András Martin
Salló Péter
Salló Panna 
Orbán Anna
Szabó Janka 
Spoială Medeea-Anastasia
László Noel
Borbáth Bulcsú Tamás
Nagy Fruzsina
Ursu Ana-Beatrice
Részeg Anna
Kelemen István Levente

Elhalálozások
János Varvara 
Péter Árpád 
Szász Attila Gyula
Cioancă Ilie-Ciprian 
Palosi István Albert
Benedek Vilhelmina
Puskas Agneta
János Pavel 
Toth Levente
Pal Ludovic
Incze Anna
Jurián Ludovic
András Varvara
Vrencian Ana 
Dorgo Bella
Haba Elena Rozalia
Tărlungeanu Costică
Császár Attila 
Győrpál Mária 
Gál Victor-Juliu-Gheorghe 
Péter Róbert
Váncsa Árpád 
Roman Rozalia 
Hajnod Ștefan Endre

Házasságkötések 
Székely Csaba – Lăzărescu Andrea
Bács Botond László – Tankó Titanilla Mária 
Marcus Emil – Szabó Noémi 
Péter Arnold László – Both Erika
Szebeni Loránd – György Réka 
Veres Károly – Bálint Erika 
Vitos Zsombor – Miklós Izabella
Török Csaba – Csiki Nicole-Ildikó
Sárig István – Veress Csilla 
Kurkó Loránd – Balázs Rita-Tímea
Bálint László – Brânzilă Denisa 
Fikó Dezső-Robert – Kuzman Ildikó-Hajnalka
Bertalan Ferenc – Gheorghe Daniela
Polgár Mihail – Polgár Rozália-Elisabeta-Estera
Szabó Sándor-Lajos – Solyom Annamária
Andrási Róbert – Geréd Rozália 
Jánosi Zsolt – Kolozsi Orsolya 
András Szilárd – Imre Bernadett 
Vârlan George – Iojă Ramona
Kelemen Péter – Deak Erika-Mária 
Sipos Tivadar – Bartis Tímea
Tarcali-Babos Mihály – Nagy Maria
Tamás Ervin-József – Gagyi Emőke n
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Nagy Imre Általános Iskola – felújítás előtt
Az ötödik és egyben az eddigi legnagyobb 
értékű finanszírozási szerződést írták alá 
az érintett felek június 20-án a Regionális 
Operatív Program keretében. A Nagy Imre 
Általános Iskola felújítását célzó pályázat 
összértéke 7.723.509,12 lej. 

Az elszámolható 6.446.322,51 lejes költ-
ségből 5.496.374,13 lej az Európai Unió, míg  

840.621,93 lej a Román Kormány támogatá-
sa. Csíkszereda Önkormányzatának hoz  zá já- 
rulása pedig 1.386.513,06 lej, ebből 129.326,45 
lej az önrész, 1.257.186,61 a nem elszámolha-
tó összeg. A közel 900 diák és 70 pedagó-
gus tervezetten a 2019/2020-as tan évtől már 
korszerű épületben folytathatja tevékenysé-
gét. A beruházás során, a pályázat keretében  

hőszigetelik az épület falait, tetőterét és alagso-
rát, felújítják a fűtés-, a melegvíz- és a villanyhá-
lózatot, korszerű szellőzőrendszert építenek  
be, illetve fotovoltaikus rendszer telepítenek. 
Az említett munkálatok által nagy mértékben 
csökkeni fog az épület évi energiafogyasztása, 
illetve szén-dioxid kibocsátása, de az előző 
pályázatokhoz hasonlóan ez esetben is fontos 
célkitűzés a megújuló energiaforrások hasz-
nosításának növelése. n

Fogadónapok: főbb városházi 
szakosztályok
A csíkszeredai Városháza mindennapi tö-
rekvése, hogy javítsa kapcsolatait a megye-
székhely állami és magánszférához tartozó 

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

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

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 9.00 – 10.00 

Főépítész Hétfő 9.00 – 13.00 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

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

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 
Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó  
és kereskedelmi osztály Csütörtök 11.00 – 13.00 

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

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

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 9.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján működő 
Városházi bejelentőn keresztül bejelenthe-
tik, amennyiben rongálásokat, vagy meg-
hibásodásokat észlelnek a város területén. 
Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak ezek 
helyrehozásában, megoldásában, írják meg a 

tapasztalt problémákat, hogy minél hama-
rabb kijavíthassuk azokat. 

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe aján-
l juk, a Városházán kihelyezett – az Önök 
ötletei, észrevételei és esetleges panaszai elhe-
lyezését szolgáló – gyűjtőládát. Az ötlet- és 

panaszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszol-
gálati iroda melletti részen található. Kér-
jük kedves ügyfeleinket, hogy a Városházán 
történő ügyintézés során felmerült bármely 
észrevételüket, panaszukat, ötleteiket bátran 
juttassák el hozzánk e módon is. n

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tartanak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütör-
tökön 14.00 órától a Városháza gyűléstermében, az alábbi beosztás szerint.  

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Szőke Domokos Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság Július 5.

Veress Dávid Közigazgatási és jogi szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Július 12.

Biro Hanna-Barbara Oktatási szakbizottság; Urbanisztikai szakbizottság Július 19.

Tófalvi Éva Szociális, sport szakbizottság; Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Július 26.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati képviselők minden kedden 10.00 órától tartanak 
fogadóórát a Városháza gyűléstermében, illetve előzetes értesítéssel és igény esetén ugyancsak kedden, de ezúttal 17.00 órától.
Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, hétköznap 8.00–14.00 óra között.
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A hónap üzenete
Mindannyiunk nyara
Itt a nyár, reméljük itt is marad a legtovább, amed-
dig csak lehet. Itt a nyár és az alkalom mindenki 
számára, hogy külön figyelmet szenteljen annak, 
hogy tőle telhetően a legnagyobb rendben tartsa, 
rendben hagyja azokat a közösségi tereket, ame-
lyek ebben az időszakban a maguk zöldjével, vagy 
virágszíneivel mindannyiunk pihenését, kikap-
csolódását és egészségét szolgálják. A zöldöveze-
tek, parkok, a játszóterek minden évben kötelező 
ellenőrzéseken, gondozás-javításokon esnek át, ez 
az Önkormányzat szakosodott alintézményeinek: 
a városgazdálkodási, a karbantartó és a kertészeti 
osztályoknak a feladatköre. A megyeszékhelyi 
zöld felületek fáinak és cserjéinek, virágjainak 
az óvása azonban mindenkinek „szakterülete” 
kellene legyen, ahogy az is, hogy a padok, egyéb 
pihenőtéri elemek, vagy a játszóterek fa, illetve a 
szabadtéri fitneszgépek fémelemei mennyire fe-
lelnek meg a civilizált használás és a biztonságos 
üzemelés normáinak. Ugyancsak számítunk arra, 
hogy amennyiben azt tapasztalják, hogy a zöld-
övezeteket, a parkokat, a játszó-, vagy sporttere-
ket, de a sétálóövezetek díszfáit is bárki erőfitog-
tatásra, nemtörődömsége és civilizálatlansága bi-
zonyítására használja, figyelmeztessék az illetőt, 
illetőket, vagy értesítsenek minket a Városháza 
hivatalos honlapján működő Városházi bejelen-
tőn keresztül.  n

Tilos a törvénytelen szeméttárolás

Elkészült a város virágos vázája

Annak ellenére, hogy a városháza minden le-
hető alkalmat megragad, hogy az illegális sze-
méttárolás jelenségét figyelmeztetéssel, infor-
málással, közösségi felhívással, honlapján és 
közlönyén keresztül közölt üzenetekkel visz-
szaszorítsák, a város területén továbbra is sok 
esetben tapasztalható a törvénytelen szemét-
tárolás jelensége. Gyakran látható az is, hogy 
különböző háztartási vagy építkezési hulladé-
kokat tárolnak köz- és magánterületen a tulaj-

2011-ben emelték le a város virágvázáját a 
Csíki Játékszín épülete elől, és a vártéri, vala-
mint a Városháza előtti forgalmi és térrészek 
új rendezettségét is kihasználva, a virágvázát 
a polgármesteri hivatal épülete előtti zöldöve-
zetbe – új, megfelelőbb helyére – telepítették. 
Az utána következő évben nem díszítették az 
alakzatot, de 2013-mal kezdődően, már itt 
szépül a virágváza. Az „élő díszítő elem” elren-
dezési elvét illetően, ebben az évben is a ha-
gyományos motívumok, az identitás-motívu-

donosok tudta és beleegyezése nélkül. Éppen 
ezért, és különös tekintettel a nyári időszakra, 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala felhívja mind a természetes, 
mind pedig a jogi személyek figyelmét, hogy 
bármiféle szemét vagy építkezési hulladék il-
letéktelen tárolása a város közterületén vagy 
magánterületen törvénybe ütköző cselekedet, 
és a 2005/195-ös kormányrendelet 96-os cik-
kelye, 1-es bekezdése, 15. pontja értelmében 

mok használata vezet, mint például a tulipán, 
a nap és a hold. A díszítéshez 13 fajta növényt 
használtak fel, a nagy méretű kompozíció kö-
zel 10 ezer apró növénykéből áll, a virágváza 
díszítésének elkészülési idejéről kérdezve, 
Burista Csilla, a zöldövezeti és virágkertészeti 
osztály vezetője elmondta, hogy a munkálatok 
általában egy hetet vesznek igénybe. Előbb a 
váza vasvázáról kell az elmúlt év növényma-
radványait, agyagos földjét levenni, majd újra 
kell friss agyaggal tapasztani az egészet, ez 

büntetendő törvényszegésnek minősül, a ki-
róható büntetés összege pedig 3000-től 6000 
lejig terjedhet. Csíkszereda tisztaságának és 
civilizált arculatának megőrzése érdekében, 
ugyanakkor a fent említett büntetés-alkal-
mazások elkerülése érdekében, kérjük, hogy 
amennyiben bármiféle szeméttárolással kap-
csolatos probléma adódna, forduljanak a tér-
ségi hulladékgazdálkodó céghez, az Eco-Csík 
Kft.-hez. A regionális gazdálkodó cég szék-
helye: Csíkszereda, Akác utca 1. szám, tel.: 
0737-026869. n

után következik a minta megrajzolása és maga 
az ültetési folyamat. Mivel agyagos földbe és 
földdel rögzített, a virágdísz folyamatos ön-
tözést igényel, az átlag kétnaponta locsolást 
akkor sem lehet kihagyni, amikor az időjárás 
amúgy gondoskodna a locsolóvízről…, hiszen 
egy eső esetén sem mindenhová jut el a szüksé-
ges víz. Az általában május végén, június elején 
felékített vázában az első hóharmatok idejéig 
gyönyörködhetünk, mivel a díszítő-virágok 
egynyáriak (nem fagyálló, évelő növényekről 
van szó), igen kényesek a drasztikus hőmér-
séklet változásokra. A kompozícióból legto-
vább a kőrózsákból kirakott minták bírják.  n

– Uram! Figyelmeztetni szeretném, hogy izé...


