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hogy minden egyes jogsértés esetén nekünk 
is lépnünk kell, de a törvénykezési hiányos-
ságok nagyban segítik a nemzetféltésnek ezt 
a formáját. Így juthatunk oda, hogy mondjuk 
az ADEC azért indít pert, mert a városhá-
za gyűléstermében tematikus oldalakkal 
ellátott bannerek találhatóak. Ha most ezt 
is megnyerik, akkor innen tovább mit lehet 
tenni? 

Ebből a szempontból egy szomorú év 
volt, de persze, nem lehet csak fekete-fehé-
ren megítélni. Hála Istennek, van egy má-
sik oldala is a dolognak, például az, hogy az 
őshonos kisebbségeket védő Minority Safe 
Pack elkészült. Csak „megérkezett” az Eu-
rópai Parlamentbe az RMDSZ-nek ez a fo-
lyamodványa, és nagyon fontos tudni, hogy 
amennyiben kifejtheti hatását, az szinte 
azonnali megoldást jelentene az előbb em-
lített problémákra. Az Unión belül minden 
államra kötelező jellegű normák szerint, 
rögtön nem lesz kérdés többet, hogy Gyu-
lán miért lehet kifüggeszteni az iskolára 
a román zászlót, és itt miért kell levenni a 
székely zászlót? Ugyanakkor: lehet, hogy 
ma nem divat erről beszélni, nem divat 
méltatni az Uniót, de elég, ha csak szétné-
zünk a városban és rájövünk, hogy az EU 
finanszírozási lehetőségei nélkül igencsak 
kevés megvalósításra kerülhetett volna sor. 
Ugyanezzel a gondolattal hangsúlyozni sze-
retném a jövőben esedékes EP választások 
kapcsán, hogy mennyire fontos a válasz-
táson való részvétel, hogy mennyire nem 
szabad legyinteni erre, hiszen a gazdasági 
lehetőségek miatt is rengeteg múlik az ot-
tani politikai képviselettől. A kérdést zárva, 
2019-ben is megyünk előre, próbáljuk to-
vábbra is, mint eddig, mindig kihasználni 
az adott és adódó lehetőségeket, teremteni 
magunknak újakat. Kisebbségi lét szintjén 
az év megvalósítása lenne mindenek felett 
a Minority Safe Pack-csomag elfogadása, 
így garanciánk lehetne, hogy hosszú távon 
is biztosítottak az őshonos kisebbségi jo-
gok. És még egy pozitívum: az államelnök 
az RMDSZ hatásra aláírta a törvényt, hogy 
az ország régióit nem lehet úgy átszervezni, 
hogy az megváltoztassa a nemzetiségi ösz-
szetételt. Majd meglátjuk, mindennek hogy 
lehet érvényt szerezni, de azért ad egy hal-
vány reménysugarat a jövőre nézve. 

Erős ellenszélben, de a nagyívű jövőtervek éve volt 
Interjú Füleki Zoltán alpolgármesterrel 

A 2017-hez viszonyítottan milyen évet zár 
most, azt is figyelembe véve, hogy a pártat-
lanság és kiegyensúlyozás jegyében próbált 
eljárni, egy folytatódó, szélsőséges feljelen-
tés- és megrendelt számonkérés-állóhábo-
rúban, amelyben az Önkormányzat egyelő-
re a célpont szerepet játssza? 

Azt kell mondanom, hogy a 2018-as év 
számomra, nem csak csíkszeredai, de szé-
kelyföldi, erdélyi polgár számára is egy szo-
morú év volt. Ha figyelembe veszem a fo-
lyamatos jelentgetéseket, a pervesztéseket, 
és azt, hogy két ügyben is az emberjogi bi-
zottságtól visszautasítást kaptam, mert úgy 
gondolták, hogy a zászló levétele, a nemzeti 
szimbólumok eltávolítása nem sérti az em-
beri jogaimat, akkor szomorú év volt. Igaz, 
ide kívánkozik, hogy mindezek mellett kelle-
mesen csalódtam jó pár csíkszeredai, román 
nemzetiségű polgárban, akik próbáltak biz-
tosítani, hogy mindezek a támadások nem az 
itteni románság részéről jöttek, sőt több eset-
ben – igaz, csak magánbeszélgetések formá-
jában, – szót adtak annak, hogy ők sem ér-
tik, mindez miért zavarja a különböző, más 
vidéken élő nemzetvédőket, amikor őket itt 
nem zavarja. Erre csak azt válaszoltam, hogy 
ha mondjuk, a mindezt elítélő román nem-
zetiségű polgárok mindennek hangot adtak 
volna nyilvánosan is, nagyban segítene ez a 
székelyföldi együttélési normákon, segítené 
a közös bizalom kialakulását. Természetes, 

Milyen volt az Önkormányzat fenntartásá-
ban működő alintézményekkel a kapcsolat, 
ismerve a tényt, hogy ez az év igencsak mos-
toha volt fiskális szempontból? Vajon, mit 
hoz az új év, ha az, amit sokan rebesgetnek 
az – át nem gondolt, a „most jobban állunk 
és pénzt szórunk, nem gondolva a jövőre” 
– állami túlköltekezések miatti gazdasági 
recesszió tényleg bekövetkezik, mennyire 
nehezedik meg az Önkormányzat számára 
az intézményfenntartói szerep? 

A kormány 16 millió lej megvonásával 
kezdte az évet. Ha elgondoljuk, hogy ebből 
az összegből lehetne építeni két iskolát, vagy 
fel lehetne újítani két lakónegyedet..., hatal-
mas összegről beszélünk. Ezek a megvoná-
sok nem is most kezdődtek. Ha visszaemlék-
szünk, egy ilyen hullám már 2010-ben volt, 
akkor lecsökkentették a helyben maradó 
adórészt, ám utána 2017-ig volt egy bizonyos 
bevételi-fejlődési irány. Ha lehetett, és volt 
rá lehetőség bőven, akkor az alintézmények 
több támogatási forrást tudhattak maguké-
nak, az önkormányzat többet tudott biztosí-
tani. 2017 októberében már lehetett sejteni, 
hogy mi következik. Akkor számítottuk ki, 
hogy vagy egyformán próbáljuk meg vissza-
szorítani költségeket, vagy aránytalanul és 
egyértelműen sérülnek adott intézmények 
lehetőségei. Azt meg kellett érteni, hogy az 
adott struktúrával, menedzseri és személy-
zeti rendszerrel nem lehetett volna hosszú 
távon fenntartani az intézményeket. A város 
kötelezettségei nem korlátozódnak csupán 
csak a színház, az együttes vagy a múzeum 
fenntartására. Mindezek mellett szép szám-
mal léteznek támogatott egyesületek, kultu-
rális és sporttevékenységeket karolunk fel. 
Szót kell ejteni a szociális rendszer fenntar-
tásáról – több mint 170 otthoni beteggondo-
zó például, ezeknek a személyeknek a béreit a 
minimálbér növekedésével egyenes arányban 
kell növelni, nélkülük a hozzátartozóik, a 
gondozásukban lévők alig tudnának életben 
maradni. De a szociális központ (konyha 
és szálló) fenntartása is egy folytonos köve-
telmény. Ugyanakkor számolnunk kell az 
iskolák, óvodák fenntartásával (fűtés, javí-
tás stb.), de a melléjük rendelt egészségügyi 
alintézményekkel is. Ezek mind nagy fenn-
tartási költséget igényelnek, amit a városnak 
kell biztosítania, bevételeinek csökkenése 
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mellett. Summa summarum bebizonyoso-
dott, hogy minden intézmény belefért a meg-
szorításos költségvetési keretbe, a szervezett 
programok nem maradtak el. A  személyzeti 
átszervezések – bár nem voltak népszerűek 
– kimozdították a holtpontról például a mo-
zi-működtetést. Ez a működés modernizált 
immár, a központi jegyrendszerre való csat-
lakozásra utalok, amelynek következménye 
lett, hogy a mozi, a színház látogatottsága is 
megugrott: többekhez jut el a kellő informá-
ció, a jegyvásárlási lehetőség, több is a – nem 
csak a városból, de vidékről is származó 
– látogató. A színvonal nem romlott, a me-
nedzseri hozzáállás is változott, végül is az 
ebből a szempontból legfontosabb réteg, a 
kultúrafogyasztók számára nem képződött 
le negatívan a 2018-as év. Ezúton is csak gra-
tulálni tudok kulturális intézményeinknek 
az elért eredményekért, színvonalas előadá-
sokért. 

Az egyik meghatározó felügyeleti terü-
lete hatással van a helyi oktatásra, s bár 
mondhatni, hogy annak „hardver” részeit 
érinti, azért igencsak jó betekintést nyújt 
az országos oktatáspolitika mikéntjeibe is. 
Hogyan mutat – mondjuk pillanatnyilag – 
Csíkszereda-iskolaváros helyzete, és mire 
projektálna 2019-ben? 

2018. az oktatási intézmények mene-
dzserei, a személyzet számára is igencsak 
megerőltető év volt. Ennek ellenére kimon-
dott büszkeséggel tölt el, hogy arról beszél-
hetek, hogy nagyon sok esetben sikeresen 
pályáztunk iskolaépületek (vagy oktatási 
intézményekhez rendelt intézmények) ener-
giahatékonyságának növelésére. Több mint 
47 millió lejről van szó, ez a megyeszékhely 
majdnem egy éves teljes költségvetése. Eze-
ket a felújításokat pályázati források bevo-
nása nélkül képtelenség lenne tető alá hozni. 
Most csak azért drukkolok, hogy találjunk a 
nyertes pályázatok munkálatainak végrehaj-
tására alkalmas kivitelezőt, komoly, pontos 
partnert, nem szerződésszegő szédelgőket. 
2019-ben ez lesz az egyik legnagyobb prob-
léma, de amennyiben siker övezi ezeket a 
munkálatokat, akkor a megyeszékhely 11 
oktatási vagy oktatási intézményt kiszolgáló 
ingatlannal fog rendelkezni, amelyek energe-
tikai, kényelmi és felszereltségi szempontok-
ból mindenképp a legszigorúbb elvárásoknak 
megfelelnek. Az így felújított intézmények-
nek a fenntartási költségei legalább egyhar-
maddal csökkennek majd, és a fennmaradó 
pénzből komolyan lehet gondolkozni majd 
az iskolai felszerelés bővítésén is. Elég nagy 
probléma ezen épületeknek, az udvarok-
nak, a járulékos/kiszolgáló épületeknek a 
karbantartása, menedzselése, főleg olyan 
körülmények között, hogy a kisegítő sze-
mélyzet létszáma minden egységnél a mini-
mális alá csökkent. Példát említek: a taplocai 
szakközépiskolák esetében az intézmények 
területére való bejutást, a főkapu biztonsá-

gát nincs, aki ellenőrizze. Ezért az Önkor-
mányzattól kényszerülnek forrást szerezni, 
megpróbálnak egy őrző-védő céggel szerző-
dést kötni a biztonsági szolgálat ellátására. 
Az átgondolatlanság tobzódása ez, mikor 
a minisztérium leépít, majd a keletkezett 
problémát átdobja az Önkormányzathoz 
– ahol szintén szűkösek a források –, hogy 
oldja meg az áldatlan helyzetet. Mintegy 
végszóra: örvendek annak, hogy Csíkszere-
dában és általánosan beszélve, az oktatási in-
tézmények vezetői nagyon felelősségteljesen 
állnak a problémák mellé. Ami minket illet, 
az a minimum, hogy megértéssel és felé-for-
dulással kezeljük a problémáikat, és ami-
kor csak lehetséges, jelezzük feléjük, hogy 
segítőkészen viszonyulunk hozzájuk. Az 
oktatási részen Csíkszereda jól áll, persze 
akad hely a még jobb számára is, de nagy po-
zitívum, hogy ezeknek a megoldásán együtt 
dolgozik az iskolák menedzsmentje és az 
Önkormányzat. Negatívum az, hogy ameny-
nyiben nem születik meg végre egy normális 
kerettörvény-rendszer az oktatást illetően, 
amíg nem születik meg egy előre kiszámít-
ható és átlátható finanszírozási rendszer, 
addig ennek a tandem-menedzsmentnek 
csak részmegvalósításai lehetnek, és kemény  
ellenszélben. 

Beszéltünk az alintézményekről, az iskolák 
kérdéséről is, haladunk kintről befelé: mi-
lyen év volt ez a munkatársainak, a munka-
társaival? 

Minden alegysége, osztálya, részlege a 
hivatalnak egyformán fontos, de talán köny-
nyebb lenne úgy közelíteni, hogy melyek 
azok az egységek, amelyek nem tartoznak 
kimondottan a hatáskörömbe, de ebben 
az évben (is) kiemelten segítették a mun-
kám. Persze, ennek az együttműködésnek 
a hatásfoka csökkent volna, ha mint ötlet-
gazdák, koordinátorok, Szőke Domokos 
alpolgármester társam és Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester úr, a hivatalon belüli 
problémákat, a kívülről jövőket, vagy amint 
beszéltünk már róla, a ránk erőltetett gon-
dokat nem menedzselték volna. A hatékony 
segítségnél tartva itt visszautalok az előző 
témára – tanintézmények hőrehabilitációja 
–, és kiemelném a Projektmenedzsment 
osztályt, amelynek szakmaisága nélkül nem 
ment volna olyan simán a pályázati anya-
gok összeállítása. Ugyanide kívánkozik a 
közbeszerzési vagy a beruházási iroda, és 
szintén sorolhatnám okként a tanintézmé-
nyi beruházásokat. Gyakorlatilag a hivatal 
munkásságára reflektálva: a tavalyi év, de az 
idei (2018) is a projektek elindításáról szólt, 
ezeknek a hatása, megvalósulása megha-
tározó lehet a megyeszékhely elkövetkező 
évtizedére. Sok millió euróról van szó, min-
den azon múlott, hogy a hivatal és benne 
mindenki mennyire fogta fel ezeknek a ter-
veknek a jövő-értékét. Mondjuk úgy, a kül-
sősök, azok, akik nem dolgoznak itt, nem is 

tudják, hogy ez mekkora munkavolumennel 
jár. Általánosan azt tudom mondani, hogy 
a hivatal alkalmazottai nagyszerűen végez-
ték a feladataikat. Ha azt mondom, hogy 
a „szükséges” kötélidegzettel is, akkor az 
újabb árnyalatot ad a jelenséghez. Kötélideg-
zet és a mély vízben való úszás képessége, 
hiszen 2018-ban váltott igazgatót két olyan 
egység, amely nélkül itt tényleg megbénul 
az élet, gondolok a gazdasági igazgatóságra, 
ahol azonnal a sűrűjébe csöppent az új igaz-
gatói jogkörökkel rendelkező kolléga, vagy a 
beruházási iroda, ahová egy igen energikus, 
jó szervező kolléganő került felelős pozícióba 
és került szintén mély vízbe. Meg szeretném 
említeni az adó- és illetékosztályt, a gazdasá-
gi osztályt is, amelyek a helyi adók és illeté-
kek begyűjtésében jeleskedtek, lehetővé téve 
a különböző projektekhez kellő önkormány-
zati önrészek felelős elköltését is. Kitűnően 
dolgozott a vagyoniroda is, sikerre lehetett 
vinni olyan kisajátításokat, melyeknek direkt 
hozadéka a terelőút megvalósítása és nem 
utolsósorban végre a városi vagyon leltára is a 
kormány asztalára kerülhetett jóváhagyásra. 

Olyan események sikerét tudjuk magun-
kénak, melyek 2018-ban teljesen önkor-
mányzati szervezésben jöttek létre: Csíksze-
redai Könyvvásár, Filmszereda – Székelyföldi 
Moz góképfesztivál, vagy a Székely–Magyar 
Hoki gála és még sok más esemény. Ha 
megnézzük, akkor nem igazán volt a nyári 
periódusban olyan hétvége, mikor a me-
gyeszékhely polgárai nem tudtak valami-
lyen programban részt venni, és mindez 
igen kevés ember munkája révén valósult 
meg. Külön büszkeség számomra, ha más 
városok, testvérvárosok polgármestereivel 
találkozom, hogy mi – hozzájuk képest – 
kulturális megvalósításokat milyen kevés 
és milyen felkészült emberekkel tudunk 
létrehozni. A másik nagyon pozitív dolog, 
az a működési egységek közötti jó kom-
munikáció, az egymásra való odafigyelés, a 
segítőkészség. A hivatal megtanulta tulaj-
donképpen, hogy az egymásra való odafi-
gyelés segíti a leginkább – és informálisan, 
de hatékonyan – a nehezebb körülmények 
közötti munkavégzést. 

Végezetül, mivel itt az új évi jókívánságok 
ideje is, mi lenne a polgártársai felé megfo-
galmazott üzenete? 

Kívánom, hogy legyen mindenkinek egy 
nyugodt új éve, mert nagy szükség lesz a nyu-
godtságunkra, a higgadtságunkra. Kívánok 
ugyanakkor felelős gondolkodást minden-
kinek, olyan évet, amelyben ne az álhírek, 
a rémhírek legyenek a hangadóak, hanem a 
magán- és professzionális életünkben is nyil-
vánuljon meg a józan gondolkodás képessége. 
Többet közelítsünk a család felé, próbáljunk 
meg megértőbbek lenni embertársainkkal, és 
ismerjük fel végre az optimista gondolkodás 
előnyeit. Nyugodt, családbarát 2019-es esz-
tendőt kívánok mindenkinek! n
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hogy szükség lenne parkolóhelyekre eb-
ben az övezetben, de magas fizetéses díjjal, 
hogy elbátortalanítsa az autóraktározástól 
a tulajdonosokat, azaz a parkolókat tény-
leg parkolásra használják: ügyintézésre, 
bevásárlásra stb., de ne arra, hogy a gépjár-
műveket ott hagyják. A közvitát követően 
mélyreható szakmai vita zajlott a városve-
zetés és a tervező között, majd átfogalma-
zásra került az álláspont és a Kossuth ut-
cán, a Temesvári sugárúttól a Kereskedelmi 
Banking tartó részen, ugyancsak a vállalko-
zók javaslatára, el fog készülni a fecskefarok 
alakú parkoló (amilyen van a Csíki Játék-
szín előtt is). A jelenlegi számítások szerint 
150-156 parkolóhely jön ott létre. Létrejön, 
mert az eredeti elképzelésben ez nem szere-
pelt. Ugyanakkor ezzel az újratervezéssel a 
megyeszékhely többletterhet vállalt magá-
ra, hiszen a parkolási tervek nem elszámol-
ható költségek a pályázaton belül – mobili-
tási tervről, és nem „parkolási” tervről lévén 
szó. Az „elégtelen” parkolási helyek hely-
zetét tovább boncolgatva, a polgármester 
kitért arra is, hogy az Önkormányzat két 
hónappal ezelőtt elfogadott egy határoza-
tot, miszerint felszámolja a város területén 
lévő bádoggarázsokat. Nagy vonalakban, 
három garázs helyére négy parkolót lehet 
kialakítani, és az is tudott dolog, hogy a 
bádoggarázsok jelentős részében még csak 
nem is autóraktározás folyik, hanem lom-
tárnak használják őket. Az április végéig 

A város folyamatos igyekezete, hogy újabb 
és újabb parkolófelületeket jelöljön ki – ez 
lehetett volna a címszava annak a sajtóta-
lálkozónak, amelyet Ráduly Róbert Kál-
mán polgármester tartott a december 14-
ei rendkívüli önkormányzati ülés után, a 
Kossuth utcai, valamint a városközponti 
forgalmi átalakításokkal kapcsolatban, vá-
laszul a mobilitási tervre beérkezett, hosszú 
napok óta a várost lázban tartó kérdésekre. 
Az elöljáró ugyanakkor már első monda-
taiban leszögezte: azt a versenyt, hogy a 
város több parkolót létesítsen, mint ahány 
autót vásárolnak a városlakók, nem lehet 
megnyerni, a parkolók száma növelésének 
amúgy is komoly korlátai vannak. Ugyan-
akkor: az autók raktározásának – és nem 
az időszakos parkolásnak – a kérdését nem 
közügyként kell megoldani, és nem is kel-
lene teljes mértékben a helyi költségvetésre 
terhelni, minden megszorítás, szabályozás 
nélkül. 410 parkolóhely létezik ezen a sza-
kaszon, ami most vita témája, ezek a helyek 
az átalakítások folytán meg fognak szűnni: 
a Kossuth Lajos utcán, végig, 285 parkoló-
helyről van szó, 69 parkolóhelyről a Hargita 
utcában és 56 parkolóról a Temesvári su-
gárút két oldalán, ezek együtt 410 parkolót 
tesznek ki. Az első közvitára bocsátott vál-
tozatában a központ átszervezésének, ennyi 
parkoló megszüntetésével számolt a terve-
zet. A közvitán elsősorban a vállalkozók 
fejezték ki aggodalmaikat, és ők javasolták, 

A mobilitási terv módosítása,  
a parkolóhelyek kérdése: tisztázva 

kötelezően lebontásra kerülő garázsokat és 
az így létrehozandó többlet-parkolóhelye-
ket illetően a leginkább vitatott zónák így 
mutatnak: az Octavian Goga sétány térsé-
gében, a Nagy István sétányon, a Szív utcá-
ban majdnem 500 bádoggarázs bontódik le, 
előzetes számítások szerint az így felszaba-
duló felületek mintegy 660 parkolóhely épí-
tését tehetik lehetővé. Nyilván, hogy nem 
„csak” ennyiből áll az az igyekezet, amely a 
parkolóhelyek teremtését jelenti, a városve-
zetés a fizetéses parkolási rendszer vissza-
vezetésében gondolkodik. Ami a város for-
galmi és parkolási fegyelmét illeti, az előző 
rendszer hiánya erősen érződik. A fizetéses 
parkolást újra be fogják vezetni, a sürgősség 
okán egyelőre a központi részeken működő 
rendszerben gondolkodnak. Mintegy 200 
fizetéses, non stop jellegű, kizárólag óra-
díjas, TPARK-parkoló üzemeltetéséről 
van szó. Helyszínekként a Kossuth Lajos 
utca, a Szabadság tér környező utcái, a Pe-
tőfi és a Gál Sándor utcák jöhetnek szóba. 
Ugyancsak téma az is, hogy a Kalász ne-
gyedben a most tervezett egysíkú parkoló-
ból háromsíkút alakítanak ki. Ott amúgy is 
kezdetét vette egy beruházás, másrészt az 
ottani dombos részen nem épületen belül 
kell megoldani a szintek közötti közleke-
dést, hanem szinte nulla pluszköltséggel, a 
különböző szintek közötti járás megoldha-
tó a már meglévő útrészeken. 

A polgármester beszámolójából rövid tá-
von levonható az a megnyugtató következ-
tetés, hogy a parkolóhelyek száma nem fog 
csökkenni, ellenkezőleg, ezek száma nagyobb 
lesz a vélhetően egy és fél, két év múlva kez-
dődő folyamat befejezése után. n

NOVeMBer 6.

Jól felszereltté,  
korszerűvé válhat a csíkszeredai 
sürgősségi osztály
Első lépésként 1,5 millió euró áll a Csíksze-
redai Megyei Sürgősségi Kórház rendelke-
zésére, hogy megépítse új helikopter-leszál-
lópályáját, és megvásárolja az új sürgősségi 
osztály számára szükséges korszerű orvosi 
gépeket és műszereket egy megnyert uni-
ós pályázata révén. Kibővítik a részlegnek 
helyet adó épületrészt, korszerű orvosi gé-
pekkel és műszerekkel szerelik fel, továbbá 
egy helikopter-leszállót is kialakítanak a 
kórház közvetlen közelében. A sürgősségi 
betegellátó egység fejlesztésének finanszí-
rozását az Európai Unió Regionális Ope-
ratív Programjának támogatásával fedezik. 

Mi történt 2018 novemberében    
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

Az átalakítás több szakaszban valósulna 
meg. Jelenleg az első fázisnál tart, egyelőre 
1,5 millió eurót hagytak jóvá a kórháznak. 
Ebből épül majd meg a helikopter-leszálló-
pálya, amely a kórház udvarán, a Hiperdia 
klinika mögötti tisztáson kap helyet. 

NOVeMBer 12.

Gyertyagyújtással  
emlékeztek  
a harctéren elesettekre
A korábbi 104 név mellé további kettő kerül 
fel a csíkszeredai Hősök emlékműre – derült 
ki a megemlékezésen, amikor is gyertyák és 
mécsesek gyújtásával rótták le kegyeletüket 
az első és második világháborús hősök előtt 
a csíkszeredai hívek a Millenniumi-temp-
lom előtti téren.

NOVeMBer 15.

Készenlétben állnak  
a beavatkozásra alkalmas 
hóeltakarító gépek
Megkezdődött a február végéig tartó téli 
készenléti időszak a csíkszeredai utakon, 
bevetésre készek a hóeltakarításra, jégmen-
tesítésre előkészített gépjárművek. Csík-
szeredában az elmúlt évekhez hasonlóan a 
helyi önkormányzat többségi tulajdonában 
levő, a hulladékelszállítással és köztiszta-
sági feladatokkal is megbízott Eco-Csík 
Kft. végzi téli időszakban a hóeltakarítást 
és jégmentesítést az utcákon, tereken, illet-
ve jelentős járdaszakaszokon. Idén bővült 
a járműparkjuk is, ez Pál Tamás igazgató 
szerint főként annak tulajdonítható, hogy 
a város több év után ismét átvette a Bras-
sói út, a Rét, Forrás utcák, illetve a Hargi-
ta utca jelentős részének ügykezelését az 
országos útügytől. Így többletfeladatok je-
lentkeztek, amelyek ellátására egy négyten-
gelyes, hóekével, sószóróval felszerelt autót 
szereztek be. Összesen nyolc gépjárművel 
tudnak beavatkozni, ha csúszásgátló anya-
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302-es határozat 
az Akác utca 1. szám alatt található terület 
megosztásának jóváhagyására, telekkönyve-
zés céljából

Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2018. november 19-én, 
23-án rendkívüli, november 29-én rendes 
ülést tartott.

A városi önkormányzat  
határozataiból

Anyakönyv 
– 2018. november – 

Születések

Csibi Dóra
Kocsis Ákos 
Nagy-Galaczi László
Sebeștin Rebeca
Biró Dorka
Miklos Tamás
Kelemen Márton
Szabó Máté 
Balogh Dorka
Biró Hanna
Silló Krisztián 
Köllő Kenéz
Czine Dániel-Ákos
Balázs-Bécsi Boglárka 
Colcer-Erős Antónia
Colceriu Antonia-Sofia
Mikos Hunor
Szakács-Erős Anita
Gábor Alfonz
Ambrus-Kiss Eszter
András Réka
Filip Antonia-Maria
Veres Sára 
Ilyés Vidor
Biró Dominika-Teréz
Prizsmarián Emese
Gábor Miklós
Szőke Ágnes
Cilip Márk-Alex
Sas Fruzsina
Oratovszki Norbert

Elhalálozások

Iuga Remut
András Margit 
Raduly Enikő-Margit 
Ghiurcănaș Maria 
Istvánfi Teréz 
Veres Nándor 
Győrfi Juliana 
Fogarasi Ioan 
Filote Mihăiță
Pal Ana 
Bors Margareta 
Rusev natalia 
Biró Rozália 
Tamás Agneta
Santa Ștefan 
Kristó Varvara-Ecatalina
Szakács Irma 
Kémenes László-Tibor
Ungurean Maria
Deak Rozalia 
Ioan Elena
Balogh Margareta
László Sándor 
János Imre
Bejan Jenő

Házasságkötések 

Berendea Nicolae – Colceri Iuliana-Sidonia
Máté Tibor – Péter Timea 
Mititelu Ciprian – Gust Anamaria
Avram Lorand – Máthé Enikő
Kadar Istvan – Bodó Réka-Katalin 
Vécsey Gábor – Gábosi Zsófia n

gok szórására, vagy hóekézésre van szükség 
az utakon. Már készültségben vannak a cég 
munkatársai, tíz sofőr és két gépész, tizen-
négy munkás pedig kézi erővel a járdákról 
pucolja majd el a havat, utóbbiak tisztítására 
egy kis traktort, valamint egy ATV-t is tud-
nak használni.

NOVeMBer 19.

Elindították Csíkszeredában  
a helyi rendőrség létrehozásának 
eljárását
Elfogadta a csíkszeredai önkormányzati 
képviselő-testület a rendkívüli ülésén azt a 
határozattervezetet, amely a helyi rendőr-
ség létrehozásához szükséges eljárás elindí-
tásáról szól. A Hargita megyei prefektusi 
hivataltól várnak visszajelzést arra vonat-
kozóan, hogy hány állást hagyhatnak jóvá. 
A hivatalos statisztikák szerint ugyanis a 
42 ezer lakosú városban 42 rendőri állást 
engedélyezhetnek, azonban a számításaik 
szerint kezdetnek 36 helyi rendőr elégsé-
ges lenne a feladatra. Szükségük lesz még a 
Köztisztviselők Országos Ügynökségétől 
(ANFP) is jóváhagyásra, és csak azután fo-
gadhatnak el határozatot a helyi rendőrség 
létrehozásáról. Ezt követően is sok munka 
lesz, többek között közbeszerzéssel kell 
megcsináltatniuk a szükséges egyenruhá-
kat, illetve alkalmazniuk kell megfelelő sze-
mélyzetet is. 

NOVeMBer 24.

Orvoslakásokat adtak át 
Három orvosi lakást adtak át szombaton 
Csíkszeredában. A Nefelejcs sétányra ter-
vezett 440 négyzetméter felületű épület-
együttes kialakítása a magyar Nemzetpoli-
tikai Államtitkárság által a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. támogatásával, illetve a ma-
rosvásárhelyi Studium – Prospero Alapít-
vány közbenjárásával valósult meg mintegy 
300 ezer euróból. Olyan családi házakat ál-
modtak meg, amelyek hosszabb időre, 5–10 
éves időtartamra otthont biztosítanak egy 
háziorvos, szakorvos vagy művész család-
ja számára. A lakhatási támogatás segíti a 
szakembereket, hogy itthon tervezzék jö-
vőjüket, alapítsanak családot. A Studium 
– Prospero Alapítvány húszéves tevékeny-
sége alatt eddig Marosvásárhelyen, Sepsi-
szentgyörgyön, Szatmárnémetiben, illetve 

most Csíkszeredában létesült hasonló ott-
honteremtő beruházás, valamint jelenleg is 
zajlanak az építkezések Gyergyószentmik-
lóson, Borszéken és Krasznán.

NOVeMBer 26.

Itt követhetik a csíkszeredaiak, 
hogy merre járnak a hókotrók
Valós időben követhető, hogy merre járnak a 
Csíkszeredában hóeltakarítással megbízott 
Eco-Csík Kft. műholdas nyomkövető rend-
szerrel ellátott munkagépei. A csíkszereda-
iak az ez-gps.ro honlapon a hotalanitas@
szereda.ro felhasználónévvel és a hotalanitas 
jelszó használatával tekinthetik meg a hó-
ekék útvonalát 

NOVeMBer 27.

Eldöntötték, hogy mely 
intézményeknek ajánlják fel  
a 31 ezer lejt
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórhá-
zat, a Csíki Játékszínt, valamint a csíkszere-
dai nagycsaládosok egyesületét támogatják 
idén a jótékonysági Katalin-bálon összegyűlt 
31 ezer lejes összegből. Idén is megszervez-
te Katalin-bálját a Csíki Vállalkozók Egye-
sülete: a szombati jótékonysági esten több 
mint 100-an vettek részt, akik összesen 31 
ezer lejt ajánlottak fel. Ez az összeg nemcsak 
a bál bevételéből, hanem a festmény-, illetve 
boraukció révén gyűlt össze, illetve a bált 
követően még további négyezer lej érkezett 
a szervező egyesülethez. Az esemény fővéd-
nöke Tóth László, Magyarország csíksze-
redai főkonzulja volt. Ezúttal is szavazás-
sal döntötték el, hogy a három intézményt 
milyen arányban támogatják a befolyt be-
vételből. Tizenötezer lejt szánnak a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórházhoz tar-
tozó szemészeti és bőrgyógyászati osztály 
eszközeinek korszerűsítésére, valamint az 
első Hargita megyei életmentő trombolízis 
elvégzésére – ennek az ideggyógyászati osz-
tály biztosít helyet. A Csíki Játékszín tech-
nológiai felszereltségének korszerűsítésére 
12 ezer lejt ajánlottak fel. Továbbá négyezer 
lejt biztosítottak a Csíkszereda Egyesület a 
Nagycsaládokért karácsonyi rendezvényén 
átadásra szánt csomagok biztosítására. A 
kiszállítási idők miatt a támogatottak vár-
hatóan 2019 februárjáig kapják meg a nekik 
szánt eszközöket. n
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327-es határozat 
a „Mérleg utca 12-14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatai dokumentációjának jóvá-
hagyására

328-as határozat 
a „Szív utca 12-14. szám alatti tömbház hőszi-
getelése“ megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatai dokumentációjának jóváhagyására

329-es határozat 
a „Jégpálya utca 12. A/B szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatai dokumentációjának jóvá-
hagyására

330-as határozat 
a „Jégpálya utca 14. A/B szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatai dokumentációjának jóvá-
hagyására

331-es határozat 
a „Decemberi forradalom utca 5. A/B szám 
alatti tömbház hőszigetelése“ megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatai dokumentá-
ciójának jóváhagyására

332-es határozat 
a „Micimackó Napközi Otthon felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási munká-
latai dokumentációjának jóváhagyására

333-as határozat 
a „Liviu Rebreanu Általános Iskola felújítása” 
megnevezésű beruházás beavatkozási munká-
latai dokumentációját jóváhagyó 2017/151-es 
határozat módosítására

334-es határozat 
a „Zsögöd II. utca felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai doku-
mentációját jóváhagyó 2016/364-es, utólag 
módosított és kiegészített határozat kiegészí-
téséről

335-ös határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adói, ille-
tékei, valamint a különleges illetékei megállapí-
tására a 2019-es évre

336-os határozat 
a 2018/86-os számú határozat módosítására és 
kiegészítésére, mely a Sport Club Csíkszereda 
2018-2020 közötti minimis program által jó-
váhagyott támogatására vonatkozik 

337-es határozat 
a 2018. évi tagsági díj befizetéséről a „Hargita 
Hegység Fejlesztéséért” Egyesület részére

338-as határozat 
a 2018. évi tagsági díjból hathavi rész befize-
téséről a „Forest” Önkormányzati Fejlesztési 
Társulás részére

316-os határozat 
a Kájoni János utca 64. szám alatti, a város köz-
vagyonában levő ingatlan, a csobotfalvi Kultúr-
ház ingyenes ügykezelésének jóváhagyására a 
gyulafehérvári Caritas javára 

317-es határozat 
„A Szeredai fürdő melletti terület felújítása” 
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának jóváhagyására 

318-as határozat
„Tömbházak hőszigetelése az energetikai haté-
konyság növelése érdekében” (7 tömbház) című 
pályázat támogatási kérelmének és költségei-
nek jóváhagyására

319-es határozat 
a „Hargita utca felújítása, a Rét utca – Hargita 
utca útkereszteződéssel együtt” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai doku-
mentációját jóváhagyó 2018/284-as határozat 
módosítására 

320-as Határozat
„A vasúti felüljáró és hozzá tartozó csomó-
pontok újjáépítése” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációját 
jóváhagyó 2018/274-es határozat kiegészíté-
séről  

321-es határozat 
a „Nárcisz sétány 1. A/B szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatai dokumentációjának jóvá-
hagyására

322-es határozat 
a „Nárcisz sétány 6. A/B szám alatti tömbház 
hőszigetelése“ megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatai dokumentációjának jóvá-
hagyására 

323-as határozat 
a „Lendület sétány 5. A/B szám alatti tömb-
ház hőszigetelése“ megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációjának 
jóváhagyására

324-es határozat 
az „Octavian Goga sétány 10. A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beruhá-
zás beavatkozási munkálatai dokumentációjá-
nak jóváhagyására

325-ös határozat 
az „Octavian Goga sétány 6. A/B szám alatti 
tömbház hőszigetelése“ megnevezésű beruhá-
zás beavatkozási munkálatai dokumentációjá-
nak jóváhagyására.

326-os határozat 
a „Fenyő utca 11. A/B/C/D szám alatti tömb-
ház hőszigetelése“ megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációjának 
jóváhagyására

303-as határozat 
a Nagyrét utcában található terület megosztá-
sának jóváhagyására, telekkönyvezés céljából

304-es határozat 
a 2018/24-es számú, Csíkszereda Megyei Jogú 
Város 2018. évi kulturális programjainak és 
költségvetésének jóváhagyásáról című határo-
zat 1-es számú mellékletének módosítására 

305-ös határozat 
a 2018/291-es számú határozat módosításá-
ra, mely a Román Úszó- és Öttusa Szövet-
séggel való együttműködésre vonatkozik 
a 2018–2020-as idényekben zajló Országos 
ifjúsági és felnőtt 25 méteres úszóbajnokság 
megszervezése kapcsán a csíkszeredai Csíki 
Csobbanóban 

306-os határozat 
a 2019–2020-as tanév iskolahálózatára vonat-
kozó műveleti naptár jóváhagyására

307-es határozat 
a Megyei Sürgősségi Kórház övezeti rendezési 
tervének elfogadása céljából

308-as határozat 
a Csíkszeredai Helyi Rendőrség létrehozásá-
nak kezdeményezésére

309-es határozat 
a „Buszpályaudvar rehabilitácija” megnevezé-
sű beruházás beavatkozási munkálatok do-
kumentációjának a jóváhagyására vonatkozó 
2016/68-as határozat módosítására

310-es határozat 
a Goscom Rt. tulajdonában levő, Akác utca 1. 
szám alatt található épületek megvásárlásának 
jóváhagyására 

311-es határozat 
a Harvíz Rt. tulajdonában levő, Akác utca 1. 
szám alatt található épületek megvásárlásának 
jóváhagyására 

312-es határozat 
az Eco-Csík Kft. tulajdonában levő, Akác utca 
1. szám alatt található épületek megvásárlásá-
nak jóváhagyására 

313-as határozat 
a buszpályaudvar rehabilitációját szolgáló 
munkálatok érdekében végzett ingatlan-kisa-
játításról 

314-es határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tar-
tozó területek használatba adásáról 

315-ös határozat 
a közvagyonban levő 241 nm terület ideigle-
nes és 0,5 nm terület végleges használatba való 
adására az Ásványvizek Országos Társasága 
részére
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VárOsháza

A garantált minimálbérre vonatkozó 2001/ 
416-os törvényt módosító 2018/192-es tör-
vény értelmében az önkormányzatoknak ösz-
szesíteniük kell a helyi jogi és magánszemé-
lyektől, egyéni- és családi vállalkozásoktól 
érkező munkaerő-igényléseket, és az idény-
munkákra (napszámos munkára) be kell 
osztania a szociális támogatásban részesülő 
személyeket. A beosztást tartalmazó listát ki 
kell függesztenie a polgármesteri hivatalban.

Mindazon jogi személyek, akik a szezoná-
lis tevékenységük elvégzéséhez munkaerőt 

Munkaerő szezonális 
tevékenységekhez

igényelnének, kérést nyújthatnak be a Szoci-
ális közszolgálathoz (Csíkszereda, Vár tér 1. 
szám, 29-es iroda, vagy e-mailben a social@
szereda.ro címen), amelyben meg kell ne-
vezniük, milyen tevékenységhez igénylik a 
napszámos munkaerőt, az ideiglenesen al-
kalmazott személyek számát, valamint a te-
vékenység időpontját. Az igénylések letételi 
határideje minden hónap 20-a a következő 
hónapra. 

Fontos tudnivaló: a 2011/52-es törvény a 
napszámos által elvégzett tevékenység java-

dalmazását is előirányozza, amely a mun-
káltató és a napszámos közötti megegyezés 
tárgyát képezi. 

Az újonnan életbe lépett törvény ugyan-
akkor azt is szabályozza, hogy az esetben, ha 
a munkaképes személy két szezonális tevé-
kenység elvégzését visszautasítja, a követke-
ző hónaptól elveszíti jogosultságát a szociális 
támogatásra, és csak 12 hónap múlva veheti 
azt újból igénybe.

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Szociális közszolgálata ugyan-
akkor pontosítja: a szezonális tevékenység 
– mint új kereseti és munkaviszonyi lehető-
ség – nem élvez elsőbbséget a 2001/416-os 
törvény által szavatolt közhasznú munka 
elvégzésével szemben. n

339-es határozat 
a 2018/263-as számú, az ingázó tanulók 
helyi közszállítási járatra szóló bérletei költ-
ségének megtérítésére vonatkozó határozat 
mellékletének módosítására és kiegészítésére 

340-es határozat 
a 2018-2021-es évek költségvetését elfogadó 
2018/34-es számú határozat, illetve a 2018-as 
év költségvetését elfogadó 2018/4-es számú 
határozat módosítására

341-es határozat 
a Hargita Megyei Mozgássérültek Szerveze-
tével való együttműködésre a 2018. december 
9-én zajló, „Családok adventje” szociális prog-
ram megtartására a csíkszeredai Erőss Zsolt 
Arénában 

342-es határozat 
a Tegyünk Egymásért Egyesülettel való 
együttműködésre a 2018. december 14-én 
zajló karácsonyi jótékonysági koncert megtar-
tására a csíkszeredai Szakszervezetek Művelő-
dési Házában

343-as határozat 
a 2018. decemberi kulturális programok elfo-
gadásáról

344-es határozat 
a Kalász negyedi emeletes parkoló megvaló-
sításának kezdeményezéséről és a „Parkoló-
helyek, bekötőút és sétányok Kalász negyedi 
kialakítása” megnevezésű beruházás megva-
lósíthatósági tanulmányának kibővítéséről és 
naprakésszé tételéről 

345-ös határozat 
a technikai-gazdasági mutatók naprakésszé 
tételére és elfogadására a „123E jelzésű megyei 
úton, a 12 A jelzésű országúton Csíkszereda – 
Pálfalva közötti szakaszon a közlekedési rend-
szer felújítása” című pályázat keretében 

346-os határozat 
a Csíkszereda Megyei Jogú Város szándéká-
nak elfogadásáról a Hargita Megye Tanácsa 
közvagyonába vagy annak használati jogába 
tartozó egyes területek ügykezelésbe vételét 
illetően

347-es határozat 
a VSK Csíkszereda 2018-as költségvetését és 
éves programját szavatoló 2018/17-es határo-
zat kiegészítésére és módosítására

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat januári témáiból
Dr. Bakó Hajnalka: Gyöngyszemek-könyvbemutató 
2019. január 14., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Előadásában dr. Pozsony Ferenc elsősorban 
azt mutatja be, hogy a székelyföldi hagyo-
mányos népi kultúra milyen helyet foglal el 
az összmagyarság műveltségében. Felvázol-
ja, hogy milyen régi, összmagyar és sajátos, 
regionális kulturális elemeket őrzött meg a 

Dr. Pozsony Ferenc: Székely népi kultúra – Magyar nemzeti kultúra
2019. január 25., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

régió lakossága. Példákkal illusztrálja, hogy 
a térség népi kultúráját milyen tényezők ala-
kították, formálták, hatásukra pedig befele 
hogyan tagolható térben Székelyföld népi 
kultúrája. A vetített előadás második részé-
ben azt vázolja fel, hogy a helyi elit hogyan 

akarta integrálni az összmagyarságba a szé-
kelységet, milyen kulturális elemei (balla-
dák, kapuk, sírjelek, ételek, textíliák, fazekas 
termékek, bútorok, viseletek, búcsúk) váltak 
előbb regionális, majd etnikai, nemzeti és 
összmagyar szimbólumokká. 

„2010 augusztusában elindultam szabadságra 
a Szentimrei Büdösbe. Útközben csengett a 
telefonom. Darvas Kozma József, a Főnököm 
hívott. Arra kért, hogy írjak egy cikket valami-
ről az induló Krisztus Világa (volt Krisztus Vi-
lágossága), keresztény családi havilap számára. 
Szép lassan kezdtem történeteket írni. Követ-

tem a katolikus liturgikus évet. Történeteimet, 
amely átfogja több, mint hét év anyagát, ide 
ágyaztam bele.… 2010 szeptemberében indult 
az első szám és 2018 januárjában lett közölve az 
utolsó. Két cikk hiányzik, egyik azért, mert jó 
barátom cikkét közölték, de az én cikkem meg-
van a kötetben, a másik személyes jellegű volt 

és elfelejtettek szólni erről nekem, ezt a cikket 
én sem közöltem a kötetben. Cikkeim átölelik 
az élet majd’minden területét, a kórházi bete-
gek lelki ápolásától a személyes tapasztalatokig, 
ünnepek, emléknapok és események sorozatát, 
megérintik a lelket és a kedves Olvasó hol ne-
vethet, hol könnyezhet olvasás közben.” 
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Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutatja, 
hogy a város és környék polgárai számára fon-
tos, keresett a heti rendszerességgel megtar-
tott ingyenes jogi tanácsadás. Túl azon, hogy a 
polgárok anyanyelvükön kaphatnak szakszerű 
tájékoztatást, eligazítást a különböző jogi ter-
mészetű kérdéseikre, a törvényszéki határoza-
tok pontos értelmezésére, még minden esetben 
a zsebükben maradhat az a csekély 100 lej is, 
amelyet a hivatalos tanácsadás keretében, hono-
ráriumként máshol ki kellene fizessenek. 

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete 
értesíti a város, Csík, Gyimesek és a Kászonok 
polgárait, hogy minden csütörtökön 14.00 és 
15.00 óra között ingyenes jogi tanácsadást tart 
a Petőfi Sándor utca 8. szám alatt (Kelemen 
Hunor Képviselő irodája). Szükséges az előze-
tes bejelentkezés: telefonon a 0266 311 836-os, a 
0743-663 590-es számokon vagy személyesen. n

Ingyenes jogi  
tanácsadás

Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tar-
tanak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűlés-
termében, az alábbi beosztás szerint.    

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Bors Béla Oktatási szakbizottság
Közigazgatási, jogi szakbizottság Január 10.

Füleki Zoltán Gazdasági szakbizottság
Oktatási szakbizottság Január 17.

Fülöp Árpád-Zoltán Gazdasági szakbizottság
Közigazgatási, jogi szakbizottság Január 24.

Kirmájer Enikő Oktatási szakbizottság
Szociális sport szakbizottság Január 31.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati 
képviselők minden csütörtökön 13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében. 
Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be a 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.30–14.00 óra között.

Fogadónapok:  
főbb városházi szakosztályok
A csíkszeredai Városháza mindennapi törekvé-
se, hogy javítsa kapcsolatait a megyeszékhely ál-
lami és magánszférához tartozó intézményeivel, 

ugyanakkor éppoly fontossággal bír az állandó 
törekvés, melynek célja az, hogy javítsuk a kap-
csolatot a megyeszékhely polgáraival. Éppen eb-

ből a megfontolásból, azért hogy a városunk la-
kói érezzék és tudják: gondjaik és kérdéseik a mi 
gondjaink és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk 
a Városháza 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

természetes és jogi személyeknek, akik az 
idei első havazást követően mentesítették az 
ingatlanjuk előtti járófelületeket a hótól és jég-
től, ugyanakkor az ezt elmulasztókat felkéri, 
tegyenek eleget kötelességüknek az akadály-
mentes közlekedés érdekében. 

Arra is felkérjük az ingatlantulajdonosokat 
és a lakástulajdonosi társulások vezetőit, hogy 
tegyenek biztonsági intézkedéseket a tetőkről 
lezúduló hó által okozott balesetek megelőzé-
se érdekében. n

A magánszemélyek és a lakástulajdonosi  
társulások kötelessége a járdák hótalanítása
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ezúton is 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a helyi ön-
kormányzat Csíkszereda városgazdálkodási 
normáiról szóló, módosított 80/2004-es hatá-
rozata értelmében: „Mind a természetes és jogi 
személyek, mind a lakástulajdonosi társulások 
kötelességei közé tartozik a használatukban 

lévő épületekhez tartozó járdák hótalanítása 
és csúszásmentesítése, mind ahányszor ez 
szükséges. A járdák hótalanításakor össze-
gyűlt havat, jeget a forgalom akadályozása 
nélkül kell összegyűjteni, szabadon hagyva a 
csatornák lefolyóit.” Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala köszönetét fejezi ki mindazon 
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Csak eljutni mindenhová!

A hónap üzenete: 
Nem elég várni a jót, 
tegyünk is érte! 

A várakozás és a szeretet, e két szó, 
amely karácsonyban és új év előtt legin-
kább eszünkbe jut. Mindkettő feltéte-
lez azonban két újabb jelenséget, amely-
re viszont egyre kevesebb a példa: a má-
sok iránt való türelem, és ami evvel társ-
jelenség, a mások iránti megértés. Elég, 
ha az ünnepi periódusban gyalogosként 
vagy autóvezetőként az autósforgalmat 
nézzünk: rögtön az a benyomásunk tá-
mad, hogy mindenkinek halaszthatat-
lan dolga van. Aggodalmas, türelmetlen 
arcok az ajándék-időszakban: sietség és 
mindenáron érvényesülés. 

Nem igaz, hogy ez ellen nem lehet 
tenni, nem tudunk tenni egyénileg! A 
szeretet ünnepében legyen ez az időszak 
minden évben, amikor nincs versengés, 
acsarkodás. Van azonban visszatekintés 
és – legalább – egyéves számvetés rossz-
ról és jóról, tanulsággal mindkettőből. 
Legyen ez a karácsony, ez az új év is a 
jó, a jobb várásának ideje, amikor mi is 
mindannyian, egymásnak és közössé-
günknek a jóból többet, jobbat adunk! n

Minden kedves olvAsónknAk, városunk Minden lAkójánAk  
áldott kAráCsonyt és boldog új évet kíván A CsíKsZErEda szerkesztősége! 

• napirenden vannak a víz, csatornázás, köz-
tisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös 
költség, illetve a helyi költségvetés irányába 
az adók és illetékek befizetésével, a késedel-
mi és a büntetőkamatokat is beleértve.
A támogatást igénylőknek a kitöltött kéré-

seket a személyi igazolvány, valamint a lakás-
tulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal 
együtt október 31-ig kell a Közüzemek Rt.-hez 
eljuttatniuk személyesen vagy a lakástulajdono-
si társulásokon keresztül. Mindazoknak, akik 
már betöltötték a 65. életévüket, csak egyszer 
kell kérést letenniük. Azok a személyek pedig, 
akik időközben válnak jogosulttá, a 2019. már-
cius 31-ig tartó időszak hátralevő hónapjaira 
igényelhetik a támogatást. Későbbi igényléseket 
a megelőző hónap 24-ig kell benyújtani. n

Melegvíz-támogatás a 65. életévüket betöltött 
csíkszeredaiaknak
Csíkszereda Megyei Jogú Város önkormány-
zati testülete a 2018. szeptember 28-i havi so-
ros ülésén fogadta el a 65. év feletti személyek 
számára a háztartási melegvíz-szolgáltatás 
költségéhez való önkormányzati hozzájáru-
lásról szóló 254/2018-as számú határoza-
tot. A havi legtöbb 40 lej értékű támogatás 
igényléséhez szükséges típuskéréseket a la-
kástulajdonosi társulások vezetői átvehetik 
október 10-től a polgármesteri hivatal 44-es 
számú, ügyfélszolgálati irodájában.

A távhőszolgáltatási rendszeren levő tömbhá-
zak melegvíz-szolgáltatása ellenértékéhez való  

önkormányzati hozzájárulást a 2018. novem-
ber 1. és 2019. március 31. közötti időszakra 
igényelhetik mindazon csíkszeredai személyek, 
akik:
• tulajdonosi vagy társtulajdonosi státussal ren-

delkeznek a lakás fölött, amelyre a támogatást 
igénylik és nincsen tulajdonaikban – sem a ve-
lük egy háztartásban élők tulajdonában – más 
ingatlan (lakás) Románia területén;

• a lakás hőellátása – háztartási meleg víz és 
fűtés – a központi távhőszolgáltatási rend-
szeren keresztül történik, egészében és kizá-
rólagosan;


