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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 7. szám, 2020

Nyári kulturális eseménydömping – a lehetőségekhez 
mérten és feltételes módban

A koronavírus-fertőzések számának 
újabb emelkedése ismét kérdőjeleket 
vet fel, a nyári tervek ezért nem vehe-
tők készpénznek. Az önkormányzati 
kulturális intézményeink program-
jaival is csínján kell bánni, de min-
deképpen érdemes számolni velük: a 
körülményekhez képest ugyanis gaz-
dag programkínálat vár Csíkszereda 
kultúrafogyasztóira. Lássuk a tervezett 
felhozatalt!

A nyári kulturális rendezvények sorát a 
hagyományos csíksomlyói Ezer Székely 
Leány Napja nyitotta meg július 4-én. A 
sajátos körülmények között megszerve-
zett eseményt a Hargita Megyei Kultu-
rális Központ kiemelkedő rendezvényso-
rozata, a Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
követte. 

Várja látogatóit a múzeum 

Eközben már látogatható volt a – fesz-
tiválnak is otthont nyújtó – Csíki Szé-
kely Múzeum. Az érdeklődők belépőt 
válthatnak az állandó kiállításokra, vagy 
az időszakos kiállításokra, illetve mind-
kettőre. A háromféle belépőjegy alapján 
háromféle útvonalat jelöltek ki a látoga-
tók számára, elkerülve azt, hogy népes 
társaságok találkozhassanak. Termen-
ként egy időben négy fő jelenléte meg-
engedett. Tárlatvezetést ugyanakkor 
nem tudnak biztosítani – sem szemé-

lyest, sem pedig a háromnyelvű audio-
guide-rendszert nem vehetik igénybe.

Gyarmati Zsolt múzeumigazgató el-
mondta: a múzeumok éjszakája idénről 
elmaradt ugyan, de a legtöbb beterve-
zett eseményt és kiállítást a későbbiek-
ben bepótolják. A múzeum keddtől va-
sárnapig 9.00–16.00 óra között fogadja 
a látogatókat.

Mozgalmas augusztusra készül 
a színház

A Csíki Játékszín igazgatója, Kányádi 
Szilárd gazdag programtervezetről szá-
molt be. Hangsúlyozta: mindezekhez 
szorosan kapcsolódik a feltételes mód, 
hiszen szabadtéri eseményekről lévén 
szó számos előreláthatatlan tényezővel 
kell számolniuk.

A színház leginkább augusztusra ter-
vez, a fő helyszín pedig a Mikó-vár ud-
vara lenne. Emellett a színház épületé-
ben működő Kulissza kávézó terasza, a 
kamaraterem kilépője, valamint a Köz-
ponti park szabadtéri színpada jöhet 
szóba lehetséges helyszínként.

A színházmenedzser kifejtette: a legfőbb 
atrakciójuknak a Mágnás Miska című da-
rabot szánják. Emellett a korábbi évadok 
gáláinak közös dramaturgiai szálra fűzé-
sével zenés darabbal is készülnek, a III. Ri-
chárd című Shakespeare-dráma Mikó-vári 
adaptációja pedig szintén kuriózumnak 
számít. A tervek szerint szatmárnémeti 

vendégjátékot is láthatunk: ez a Mindhalá-
lig Beatles című zenei fellépés lenne. Ugyan-
ezt a zenés vonalat erősítené a Jack Cole 
dalai (Transylvanian Bú Boys-koncert), a 
Mese7es és a társulati tagok közös produk-
ciója, valamint Szabó Enikő színművész 
előadásában megzenésített versek. Ezek 
mellett Márdirosz Ágnes balladajátékával 
(Szép Fehér Annácska), és az Ásókapa című 
darab átdolgozásával is készülnek. Felol-
vasószínházi események is gazdagítják az 
elgondolt kínálatot, továbbá a gyermekek-
nek szóló előadások közül a Kunigunda 
hozománya erősítené a repertoárt.

Kényszerszabadságon a táncosok 

A néptáncosok munkáját a munkavédel-
mi szempontok ellehetetlenítik. András 
Mihály, a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes igazgatója kérdésünkre elmond-
ta: kifejezetten ellenjavalt számukra a 
munkavégzés: eleve lehetetlen betartani a 
távolságtartás előírásait. Jelen állás szerint 
ezért az együttestől nem számíthat nyári 
fellépésre a csíkszeredai közönség.

Kiemelkedő eseménynek minősül ugyan-
akkor a Coopera nagyszabású, augusz-
tus 30-ra tervezett produkciója, a Bánk 
bán csíksomlyói bemutatója. A kulturá-
lis eseményekről naprakész informáci-
ókkal szolgálunk a polgármesteri hiva-
tal honlapján (www.szereda.ro), illetve a 
Csík-Info facebook-oldalon. n

Székelyföld Kerékpáros Körversenye

Huszonkét csapat részvételével idén 
augusztus 5–8. között rendezik meg a 
XIV. Székelyföld Kerékpáros Körver-
senyét. Az elmúlt évekhez képest nem 
történt sok változás. Az esemény során 
forgalomkorlátozásokra, illetve teljes út-
lezárásra kerül sor a mellékelt táblázat-
ban felsorolt szakaszokon. n

dátum szakasz útvonal hossz
augusztus 5. prológ Sepsiszentgyörgy utcáin 5,3 km

augusztus 6. I. szakasz Sepsiszentgyörgy – Kovászna – Kézdivásárhely – 
Bálványos – Barót – Sepsiszentgyörgy utcáin 175,6 km

augusztus 7. II. szakasz Csíkszereda – Gyergyószentmiklós – Parajd –
 Székelyudvarhely – Csíkszereda 198,4 km

augusztus 8.

III.A. szakasz Tolvajos-tető – Hargitafürdő 6,1 km

III.B. szakasz
Csíkszereda – Rákos – Szépvíz – Csíkszereda – 

Csíkszentimre – Tusnád – Csíkbánkfalva –
Csíkszentlélek – Csíkszereda utcáin

122 km
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A városi önkormányzat júniusi határozatai 

Csíkszereda Önkormányzata június 
26-án soros havi tanácsülését tartot-
ta, és összesen 28 határozattervezetet 
fogadott el.

145-ös számú határozat
az Önkormányzat gyűléselnökének, va-
lamint a helyettesének a megválasztásá-
ra a 2020. július, augusztus, szeptember 
hónapokra 

146-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonát képező javak jegyzékét elfoga-
dó 2008/6-os számú határozat módosí-
tásának jóváhagyására

147-es számú határozat
a Szék út 139. szám alatti ingatlanra kö-
tött 2009/37-es bérleti szerződés meg-
hosszabbításának jóváhagyására 

148-as számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításá-
ra a Villanyvállalat (SDEE Transilvania 
Sud SA) javára 

149-es számú határozat
az Eco-Csík Kft.-vel kötött 2018/ 
758-as számú szerződés meghosszabí-
tására 

150-es számú határozat
a Román Állam által elvett beltelkek tu-
lajdonjogának visszaállítása a 1991/18-
as számú, aktualizált és elfogadott 
földtörvény 36-os szakasza 3-as bekez-
désének értelmében, Márton Dezső ré-
szére 

151-es számú határozat
a József Attila Általános Iskola felujítá-
sa megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentáci-
ójára vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 2017/219-es számú hatá-
rozat módosítására 

152-es számú határozat
a 2020. évi tagsági díj első részletének 
befizetéséről a Hargita Víz Fejlesztési 
Egyesület részére

153-as számú határozat
a 2020/100-as számú, a Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala által 2020. au-

gusztus 31-ig szervezett és támogatott 
kulturális és sportprogramok felfüg-
gesztésére vonatkozó határozat módo-
sításáról 

154-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és organigrammájának 
módosítására

155-ös számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakások-
hoz tartozó területek használatba adá-
sáról

156-os számú határozat
az utólag módosított és kiegészített 
1999/93-as számú, a Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes Szervezési és mű-
ködési szabályzatának elfogadásáról szó-
ló határozat mellékletének módosításáról 

157-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 46/A, B, C szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2014/153-as számú határozat 
módosítására 

158-as számú határozat
a Testvériség sugárút 13/A, B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megneve-
zésű beruházás beavatkozási munkála-
tok dokumentációjának jóváhagyására 
előterjesztett, 156/2014-es utólag mó-
dosított és kiegészített határozat módo-
sítására 

159-es számú határozat
a „Testvériség sugárút 11/A, B szám 
alatti tömbház hőszigetelése” megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/152-es számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására 

160-as számú határozat
a Decemberi forradalom utca 32/A, B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/157-es számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására 

161-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 42. szám alatti 
tömbház hőszigetelése” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
dokumentációjának jóváhagyására elő-
terjesztett, 2019/155-ös számú határo-
zat 2. cikkelyének módosítására 

162-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 34/A, 
AB szám alatti tömbház hőszigetelése 
megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentá-
ciójára vonatkozó, utólag módosított 
és kiegészített 2019/158-as számú 
határozat 2. cikkelyének módosítá-
sára 

163-as számú határozat
a Müller László utca 4/A, B, C szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/161-es számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására 

164-es számú határozat
a Decemberi forradalom utca 26/A, B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/160-as számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására 

165-ös számú határozat
a Pacsirta sétány 5. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2019/154-es 
számú határozat 2. cikkelyének módo-
sítására 

166-os számú határozat
a Pacsirta sétány 7. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2019/153-as 
számú határozat 2. cikkelyének módo-
sítására 

167-es számú határozat
a Testvériség sugárút 15/A, B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
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vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/159-es számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására 

168-as számú határozat
a Tudor Vladimirescu utca 17. szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2019/156-os számú határozat 2. 
cikkelyének módosítására

169-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 
2020-as évi költségvetését, illetve a 
2021–2023-as időszakra vonatkozó 
becsléseket szabályozó, utólag módosí-
tott 2020/12-es számú határozat mó-
dosítására

170-es számú határozat
a Hargita Megyei Sport és Ifjúsági Igaz-
gatóság 2020. évi tevékenységének a he-
lyi költségvetésből való támogatására, a 
XIV. Székelyföld Kerékpáros Körverse-
nye megszervezése érdekében

171-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában található, kórház mögötti 
terület  megyei közérdekűvé való nyilvá-
nításának elfogadásáról, és ennek átadása 
Hargita Megye Tanácsa közvagyonába

172-es számú határozat
a 2013/269-es számú és a 2013/202-es 
számú határozatok 1. mellékletének bő-
vítésére, amelyek a víz- és csatornaháló-
zat karbantartási, helyettesítési és fejlesz-
tési alap felhasználására vonatkozik n

Anyakönyv

–2020. június –

Születések

Ghiorghiță Ruxandra
Gyarmati Sámuel
Tamás Benedek-József
Blaga Fanni
Kutas Rákhel-Kincső
Dumea Leonard
Bartalis Zalán
János Aliz
Ötvös Krisztián
Tövissi Mátyás
Ötves Jázmin
Orbán Zalán
Kovács Vince-István
Vedrilă Noah
Hozo Evelin
Pătrașcu Damian
Paul Dóra
Czine Zsanett
Péterfi Noémi-Mária
András Zalán
Balog Anita
Farkas Noel-Péter

Székely Dávid
Bakk Márta
Biró Noel
Kovács Sámson
Sándor Soma
Czine Roland
Lakatos Borbála
Fazakas Luca

Elhalálozások

Keresztes Vendelin
Sipos Hunor
Bene Anton
Molnar Elisabeta
Vécsey Maria
Kerekes Eugen
Nechita Petre
Kiss-Pap Ilca
Pall Ștefan
Faluvegi Iosif
Tankó Imre
Szabó Piroska
Salló Margareta
Szöcs Ana
András Tibor
Bako Iosif
Kovács Éva
Bálint Csaba

György Alexandru-Dominic
Antal István-Béla
Pitó Elisaveta
Pongrácz Ileana
Laposi Ana-Maria
Orban Maria
Urus Gabor-Csaba
Ciceu Roza
Viski-Miczi Mihaiu
Csala Anna
Szabó Catalina
Tókos Stefan
Csató Iolanda
Tánczos Gizella

Házasságkötések

Dáné Gyula – Rucuj Zsuzsánna
Fazakas Akos – Dobos Réka
Balint Hunor – Nagy Noémi
Czari Róbert – Vitán Vandana
Bács Béla-János – Korodi Edit
Cozianu Robert-Zoltán – 

Bács Adél
Bolog Maricel – Veress Ildikó
Simon Csongor-Géza – 

György Adél
Ilyés Csongor – Kovács Mária 
Lado Gábor – Ilyés Emőke n

Fogadóórák szociális témákban

Keddi és csütörtöki napokon 09.00–
11.00 óra között a Közüzemek Rt. régi 
központjában: Akác utca 1. szám.

Bővebb információk: 0266–315120/115, 
141 vagy 191-es belső hívószámon, vagy a 
social@szereda.ro e-mail címen.
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KRÓNIKA

A hónap üzenete
Műanyagmentes július

A Műanyagmentes július elnevezésű moz-
galom 2011-ben indult Ausztráliából, és az 
évek során világméretűvé nőtte ki magát. Ci-
vileknek köszönhetően tavaly már Csíksze-
redában is láthattuk a csíráit. Lényege, hogy a 
műanyagtermékek vásárlásának mellőzésére 
buzdítja a követőit, arra sarkallja a fogyasz-
tókat, hogy helyettesítsék ezen termékeket 
természetes alapanyagokból készültekkel. 
Csíkszeredában (is) évről évre növekszik a 
megtermelt hulladékmennyiség, ez pedig 
egyre drágábbá teszi a hulladékgazdálko-
dást. Kérjük a városlakókat, hogy minél töb-
ben kapcsolódjanak be a Műanyagmentes 
július kihívásába, és az év többi hónapjában 
is igyekezzenek olyan termékeket vásárolni, 
amelyek gyártása, szállítása minél kevésbé 
terheli a környezetet. n

Mi történt 2020 júniusában a városban?

JÚNIUS 2.

Újraindult a városi 
tömegközlekedés
Két és fél hónapos felfüggesztés után a 
Csíki Trans Kft. újraindította a csíksze-
redai városi autóbuszjáratait. A meg-
szokott menedrend szerint közlekedő 
buszokon kötelező a védőmaszk viselése.

JÚNIUS 4.

Trianon-megemlékezések

A Kárpát-medence és a diaszpóra ma-
gyarsága a Magyarországot felszabdaló 
1920. június 4-i trianoni békediktá-
tumra emlékezett annak százéves évfor-
dulóján. Csíkszeredában a csíksomlyói 
Fodor-kertben és a miséken, istentisztele-
teken emlékeztek meg az első világhábo-
rú után megkötött, a magyarságot arány-
talanul sújtó egyezményről. 2010 óta ez 
a nap a Magyar Összetartozás Napja, 
ennek alkalmából pedig a Fodor-kertben 
elültették az összetartozás fáját.

JÚNIUS 12.

Lefokozták a városi rendőrség 
vezetőjét

A Hargita Megyei Rendőr-felügyelő-
ség közleményben tudatta, hogy lefo-
kozták a Csíkszeredai Városi Rendőr-
ség vezetőjét. Nicolae Ghenci május 
2-án, a szükségállapot idején sátorban 
szervezett kerti partin vett részt két 
rendőrtársával együtt, és erre egy helyi 
lakos hívta fel a figyelmet. Az ügyben 
belső vizsgálat indult, ennek eredmé-
nyeként pedig lefokozták a rendőrpa-
rancsnokot.

JÚNIUS 22.

Le kell cserélni az utcaneveket

A Bukaresti Táblabíróság jogerős ítélet-
ben mondta ki: le kell cserélni Csíksze-
redában az utcanévtáblákat, olyanokra, 
amelyeken felül a román nyelvű utcanév 
olvasható. 

JÚNIUS 24.

Felújítják a Kós Károly 
Szakközépiskolát 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
5,03 millió lej értékben aláírta a Kós 
Károly Szakközépiskola felújítását 
szolgáló kivitelezési szerződést. Ennek 
értelmében a helyi Tectum Company 
Rt. a munkakezdéstől számított hat hó-
napon belül kell végezzen a munkával, 
amely magában foglalja az épület teljes 
felújítását.

JÚNIUS 26.

Zöld út a kulturális 
rendezvényeknek

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata arról döntött, hogy a 
2020/100-as számú határozatát felül-
bírálva engedélyezi és támogatja a sza-
badtéri kulturális és sportrendezvénye-
ket. A közönség száma nem haladhatja 
meg az 500 főt. n

-És akkor most mi van? Rajtam egy darab műszál sincs, ami magáról nem mondható el...

4  •  Csíkszereda, 7. szám, 2020.


