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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 9. szám, 2020

Korodi Attila a szavazatok háromnegyedével  
Csíkszereda következő polgármestere

Nagy fölénnyel, a szavazatok 73,78 szá-
zalékával Korodi Attila nyerte a 2020. 
szeptember 27-i helyhatósági választást 
Csíkszeredában. Az őt indító RMDSZ 
a voksok 69,76 százalékát gyűjtötte be, 
így az önkormányzatnak is közel négyö-
tödét a szövetség tanácsosai tehetik ki.

Csíkszeredában a szavazókedv messze 
elmaradt a 46,02 százalékos országos 
átlagtól: a 34 427 szavazópolgár közül 
mindössze 11 110-en éltek a szavaza-
ti jogukkal, így 32,27 százalékos volt a 
részvételi arány – mindez az RMDSZ 
márciusi előválasztásainak eredménye 
függvényében azonban nem meglepő. A 
23 szavazókörzet közül egyetlen egyben 
sem közelítettük meg az országos átlagot.

Korodi Attila polgármesterjelöltet 
8072 vokssal támogatták, így a szavazatok 
73,78 százalékát szerezte meg. Őt Tőke 
Ervin, az Erdélyi Magyar Szövetség jelölt-
je követte 1340 vokssal (12,24 százalék). 
A Nemzeti Liberális Párt színeiben indu-
ló Țepeluș Marius 733 szavazatot gyűjtött 
be (6,7 százalék), a többi három induló 
egyike sem érte el a 3 százalékot.

Jelentős változás következik be a 
helyi önkormányzatot illetően: a sza-

vazatok 69,76 százalékát megszerző 
RMDSZ az eddigi 13 helyett 15 kép-
viselőt küld a testületbe, az Erdélyi 
Magyar Szövetség hármat (akárcsak a 
2016–2020-as mandátumban az Er-
délyi Magyar Néppárt), a román pár-
tok közül azonban csak a nemzeti libe-
rálisok vívtak ki képviseletet egyetlen 
tanácsos számára.

A szavazókörzetek szerinti részvételi 
arányt vizsgálva szembetűnő, hogy ez-
úttal a „városszéleken” szavaztak a legna-
gyobb arányban: Hargitafürdőn 42,62 
százalék, Taplocán 40,45 százalék, Csík-
somlyón pedig 39,58 százalék szavazott.

Az új polgármestert és az új testületet 
várhatóan október második felében ik-
tatják be hivatalukba. n

Koronavírus:  
újabb megszorítások küszöbén

Október első felének statisztikái nem 
biztatnak túl sok jóval: az új esetek szá-
mának egyre meredekebb növekedését 
vetítik előre, a védekezés hatékonysága 
pedig rajtunk, városunk lakóin is múlik. 
Legyünk felelősek!

Az új esetek aránya október derekára 
meghaladta a 2,5 ezreléket Csíkszere-
dában, és mivel a görbe exponenciális 
növekedésben volt ekkor, gyors javu-
lásra nem számíthatunk. Minden való-

színűség szerint a szigorítások sora már 
elkezdődött, és beláthatatlan ideig foly-
tatódhatnak ezután is.

Éppen ezért arra kérjük Csíkszereda 
lakosságát, hogy kövessék a híreket, ne 
maradjanak le olyan korlátozásokról, 
amelyeknek figyelmen kívül hagyása 
esetleg büntetést vonhat maga után. A 
helyi szintű fejleményekről naprakész 
információkkal szolgálunk Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának honlapján, a 
www.szereda.ro oldalon. n

Újraindult  
az előjegyzés

Tájékoztatjuk Csíkszereda lakosságát, 
hogy a Csíkszeredai Lakosság-nyilvántar-
tó Közszolgálatnál megszűnt az e-mailes 
előjegyzés, és visszatért az online idő-
pontfoglalás. A személyi igazolványuk 
cseréjére készülők az https://elojegyzes. 
szereda.ro/ oldalon saját maguk választ-
hatnak a szabad időpontok közül. 

A közszolgálathoz tartozó környékbeli 
községek lakói továbbra is a helyi polgár-
mesteri hivatalnál végezhetik az előjegy-
zést. n
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Mi történt a városban 2020 szeptemberében?

SZEPTEMBER 3.

Korszerű csontsűrűségmérő 
a kórházban
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház eszköztára ismét rendkívül ritka 
készülékkel bővült: olyan csontsűrű-
ségmérő berendezést mutathattak be, 
amely Romániában csak az egyetemi 
központokban található meg. A készü-
léket az endokrinológiai járóbeteg-ren-
delőben helyezték működésbe.

SZEPTEMBER 15.

Kettős fi lmfesztivál
Csíkszereda közönsége „kettő az egy-
ben” fi lmfesztiválnak örülhetett: szep-
tember 15–20. között egymást kiegé-
szítve szervezték meg a Filmszereda 
– Székelyföldi Mozgóképfeszivált és 
a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Fil-
mszemlét. A rendezvénysorozat első 
három napján a Filmszereda kínálatát 
láthatták, utolsó három napja pedig a 
Filmtettfeszt alkotásait hozta Csík-
szeredába. A hat nap alatt 15 fi lmet 
vetítettek a Mikó-várban és a Csíki 
Moziban a társadalmi távolságtartás 
szabályainak betartásával. A színvonal 
a lehető legmagasabb volt: a legújabb 
magyar és román fi lmek mellett két 
díjnyertes nemzetközi fi lmet is meg-
tekinthetett a közönség, de a járvány-
helyzet miatt a nézőszám visszafogott 
volt – főként az iskolás és az idős nem-
zedék hiányzott. 

SZEPTEMBER 17.

Új Lidl: a megnövekedő 
forgalomtól tartanak
A közösségi hálón elszabadult indu-
latok ellenére mindössze heten vettek 
részt az egykori Gyopár szálló helyére 
tervezett Lidl szupermarket építésére 
készített városrendezési terv (plan ur-
banistic zonal – PUZ) szeptember 17-i 
közvitáján. A városháza részéről ismét 
hangsúlyozták: magánterületen megva-
lósuló magánberuházásról lévén szó az 
önkormányzat döntésén múlik, hogy 
elfogadja vagy sem a készülő tervet. A 
városlakók főként a forgalom miatt ag-
gódnak: a szomszédos körforgalom a 
Testvériség sugárúttal együtt a város 
egyik leglassabban járható szakasza, a 

Lidl miatt megnövekedő forgalom pe-
dig még nehézkesebbé teszi a haladást 
– vélik. A jelenlevők azt is javasolták, 
hogy a helyszínt vásárolja meg a város 
és rendeljen neki olyan funkciót, amely 
jobban szolgálná a közösséget.

Hordozható lélegeztetőgépet 
kapott a kórház
Szépvíz község három közbirtokossá-
gának, polgármesteri hivatalának, va-
lamint a Szépvízért Egyesület közös 
adományaként hordozható lélegezte-
tőgéppel gazdagodott a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház. Az átadás-
kor Ferencz Tibor szépvízi polgármes-
ter kifejtette: az elmaradt rendezvények 
költségvetésének felhasználásával vásá-
rolták meg a berendezést.

SZEPTEMBER 18.

Tűzoltószertárt épít a város 
Hargitafürdőre
Az eredeti elképzelés alapján Csík-
szereda Önkormányzata területet és 
pénzt biztosított volna a Hargitafür-
dőért Egyesületnek annak érdekében, 
hogy tűzoltószertárt építsenek, amely-
ben az adományba kapott tűzoltóautót 
is raktározhatják. Mivel az egyesület 
nem közhasznú, ez az elképzelés meg-
hiúsult, ejtették a szeptember 18-i 
soron kívüli önkormányzati ülés na-
pirendi pontjai közül. Füleki Zoltán 
alpolgármester kifejtette: az lesz a 
megoldás, hogy Csíkszereda a saját te-
rületén megépíti a szertárt, majd az el-
készült létesítmény ügykezelését átadja 
az egyesületnek.

SZEPTEMBER 21.

Metropoliszövezetet 
hoznak létre
A megyszékhely és a környező közsé-
gek közös fejlődése érdekében a térség 
elöljárói politikai szándéknyilatkozatot 
írtak alá Csíkszereda metropoliszö-
vezetének létrehozása céljából. Ennek 
előnyeiről Korodi Attila, Csíkszereda 
következő polgármestere és Borboly 
Csaba újrázó megyeitanács-elnök saj-
tótájékoztatón számolt be. A legfőbb 
változások a gazdaságfejlesztési lehető-
ségek kiaknázása terén valósulhatnak 
meg – mondták.

SZEPTEMBER 23.

Évadot hirdetett a Csíki Játékszín
Új arculattal és hét új bemutatóval vágott 
neki a 2020–2021-es színházi évadnak a 
Csíki Játékszín. A járványhelyzet bizony-
talanságai miatt idén nem hirdettek bérle-
teket, de szándékukban áll a tavalyi évad-
ból elmaradt bérletes előadások pótlása. 

SZEPTEMBER 24.

Ismertették a Nagy István 
lakónegyed felújításának 
elképzeléseit

Egyirányúsított, lakossági igény esetén 
sorompóval zárható út, rendezett zöld-
övezetek és parkolóhelyek, játszóterek 
és sportpályák kaphatnak helyet a Nagy 
István sétányon a szeptember 24-én be-
mutatott megvalósíthatósági tanulmány 
alapján. Közlekedési szempontból az au-
tós és a gyalogos forgalom is megújul. Az 
autóst illetően az egyetlen behajtás a Szív 
utcai garzonlakások között történne, a 
kihajtás ezzel párhuzamosan, a Millen-
niumi templomhoz legközelebb eső sza-
kaszon. A Szív utcai kazánház mellett 
elhaladó utat zsákutcává tenné a javaslat, 
ez csak a szomszédos tömbházakat, il-
letve a külön beruházásból megvalósuló 
majdani parkolóházat szolgálná ki. Az 
út mentén végig, mindkét oldalon par-
kolóhelyeket alakítanának ki, összesen 
409-et. A tömbházak „hátsó” oldalai által 
közrezárt zöldövezet kiskapuval lezárt, 
egyfajta belső udvarrá válna, a főbejára-
tok oldala sétány maradna. Szintetikus 
futópályát létesítenének, és olyan játszó-
térelemek és sportpályák is helyet kap-
nak, amelyek nagyobb gyermekeknek és 
felnőtteknek is szórakozási és sportolási 
lehetőséget nyújtanak. A Szakszerveze-
tek Művelődési Házában szervezett la-
kossági fórumon a legtöbbször felmerülő 
kérdés a parkolást érintette. n
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Útfelújítási helyzetjelentés

Befejezték a munkát az utóbbi évek 
egyik legjelentősebb csíkszeredai be-
ruházásának minősülő terelőút vasút-
tal párhuzamos szakaszán. Ez utóbbi 
útszakasz teljes költsége mintegy 18 
millió lejbe került, amely magában fog-
lalja a megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítését, a tervezést, a műszaki 
ellenőrzést, valamint magát a kivitele-
zési munkálatokat. A terelőútszakasz 
és három másik utca, utcaszakasz át-
vételezése október második felében 
várható.

A vasúti felüljáróról a Gyimesek felé 
vezető 12A jelzésű országútig tartó 
teljes útszakasz 4,25 km hosszúságú. 
A legújabb, a vasúttal párhuzamos sza-
kasz első fázisa – az útalap és a maka-
dámút – 2019. november 30-ra készült 
el, azt követően átadták a forgalomnak, 
hogy az útpálya süllyedése stabilizá-
lódhasson a mocsaras területen. A má-
sodik szakaszban sor került a három-
rétegű aszfalt terítésére, a körforgalom 
kialakítására, az útjelzőtáblák elhelye-
zésére, illetve az útfestésre, ezáltal az 
útszakasz rendeltetésének megfelelően 
használható. 

Az utolsó 1,25 km-es útszakasz 
költségeinek 20,3%-át Csíkszereda 
Megyei Jogú Város, 79,7%-át a köz-
ponti költségvetés fedezi. A 3 km hosz-
szúságú első szakasz teljes egészében 
a helyi költségvetésből valósult meg.  

Célközelben: Zsögöd,  
Kájoni János, Lejtő utca 

A Zsögöd utca 1305 méteres felső ré-
szén (a lovardától a Natúr lakópark 
bejáratáig terjedő szakaszon) is köze-
lednek az átvételezéshez. Az útszakaszt 
már jó ideje aszfaltréteg borítja (az utol-
só, mintegy 100 méter kivételével), de 

mostanra már végeztek a második réteg 
aszfalt terítésével és a festéssel is.

A csobotfalvi Kájoni János utcában 
ugyancsak lezárult a kivitelezés.

A Lejtő utca felújítását szintén befejez-
ték: a felső végén sorompóval lezárható 
121 méteres utcát kockakővel burkolta a 
kivitelező, két oldalán pedig csemetéket 
ültettek. A sorompó csakis az ott lakók-
nak, illetve a Petőfi utcai vendéglátóegy-
ségek feltöltésével foglalkozóknak engedi 
meg a gépkocsival való behajtást.

A felsorolt három utcát, utcaszakaszt 
– a terelőúthoz hasonlóan – várhatóan 
október 19–23. között veszik át.

További megvalósítások

A Hunyadi János utca alsó szakaszát  
(a Csíki Nest előtti körforgalomtól a re-
formátus templom előtti körforgalomig) 
ugyancsak újraaszfaltozták. Szintén idei 
megvalósításként könyvelhető el a Nár-
cisz sétány egyik mellékutcájának a fel-
újítása is: a sportpálya közelében az egy-
kori garázsok helyén immár aszfaltozott, 
kijelölt parkolóhelyek létesültek.

A polgármesteri hivatal megrendelte 
továbbá a Mérleg utcai tömbházudvar 
aszfaltozását is. Első lépésben az eső-
víz-elvezető rendszert építik meg. n
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Végzik: Kalász. Kezdik: Goga. Felkészül: Nagy István

Közeleg a Kalász lakónegyed felújításá-
nak befejezése, közben elkezdődött az 
Octavian Goga lakónegyed átfogó fel-
újítása. A Nagy István festő sétány lakói 
ugyanakkor megismerhették a saját la-
kónegyedük felújításának elképzeléseit.

A Kalász negyedben mondhatni az 
utolsó simításokat végzik. Ezek legfőbb 
elemei a hőszigetelés alatt álló tömbhá-
zak körüli térrendezés, továbbá az utcai 
bútorzat szerelése.

A lakónegyed-felújítások újabb hely-
színe az Octavian Goga sétány lesz. A 
kivitelezés már elkezdődött a szeny-
nyvízhálózat és az esővízhálózat felújí-
tásával. A Temesvári sugárút irányából 
a lakónegyed közepe felé haladva foly-
tatódik a munka. Idénre a két vizes 
közműrendszer építését tervezik, és a 
következő évre van ütemezve az útbur-
kolat felújítása, a parkolók és sétányok 
kialakítása, új játszóterek építése, a köz-

világítási hálózat korszerűsítése és a ut-
cai bútorzat szerelése.

A következő nagy falat – nem szá-
molva a szintén napirenden levő, de fel-

soroltaknál jóval kisebb volumenű Gál 
Sándor téri korszerűsítéssel – minden 
bizonnyal a Nagy István festő sétány 
teljes felújítása lesz. n

Közvilágítás-korszerűsítés városszerte

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 89 
korszerű lámpatestet szereltet fel októ-
ber folyamán, és a fejlesztések eredmé-
nyeként további utcák, tömbháznegye-
dek közvilágítása újul meg.

A városháza – a lakónegyed-felújítá-
sokkal párhuzamosan – minden évben 
fejleszti az utak, utcák közvilágítási há-
lózatát: energiatakarékos lámpatestekre 
cseréli a régieket és új oszlopok állítá-
sával bővíti a meglévő hálózatát. Idén 
89 lámpatestet vásárolnak, ezeket 13 
utcában szerelik fel. Bővítésként 15 új 
oszlopot állítanak. 

Egyes helyszíneken már elvégezték a 
munkát, a fejlesztés legnagyobb hozadé-
ka viszont a Decemberi forradalom utca 
„hátsó” szakaszának új világítása lesz: 20 
korszerű lámpatestet szerelnek fel a Köz-
pénzügyi Igazgatóságtól a Nagyrét utcá-
ig terjedő tömbháznegyedben. A Piac 
utcán és a piacot közrezáró tömbház-
udvaron szintén változás lesz: itt 14 új 
lámpatesttel teszik hatékonyabbá a köz-
világítást. Hatékonyabb éjszakai fénybe 
borul a Molnár Lajos Műjégpálya körüli 

Közvilágítási hibabejelentés:  
használják az ingyenes számot
Csíkszereda Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala felhívja a lakosság 
figyelmét, hogy az esetleges közvilágí-
tási problémák hatékonyabb kezelése 
érdekében használják az ügyfélkapcso-
lati rendszert. A megyeszékhelyi közvi-
lágítási rendszer üzemeltetési jogával az 
Electric-Inst Kft. rendelkezik. A szol-
gáltató vállalatnál helyezték működés-
be a 24 órás ügyfélkapcsolati vonalat, 
amelyen a városi világítási rendszer bár-
mely meghibásodását be lehet jelenteni. 

A 0800 080 505-ös szám mind ve-
zetékes, mind pedig mobiltelefonról 
ingyenesen hívható. Az ügyfélszolgá-
lati központba betelefonálók hívásaira 
diszpécser válaszol, 16.00 óra után pe-
dig rögzítik a bejelentéseket.

Felhívjuk ugyanakkor a városlakók 
figyelmét, hogy amennyiben világító 
lámpatesteket látnak a nappali órák-
ban, annak a legvalószínűbb oka a nap-
pali fényt igénylő javítás. Köszönjük a 
megértését!  n 

„patkó” is: a Nagyrét utca ezen szakaszán 
levő tömbházak sétányain nyolc ener-
giahatékony lámpatestet szerelnek fel. 
A Mérleg utcában és a sétányain hét új 
égővel javítják a közvilágítás minőségét.

A tavalyi forgalombiztonsági fejlesz-
tések folytatásaként nagy teljesítményű, 
fényfüggönyt képező lámpatestekkel vi-
lágítanak meg ugyanakkor két gyalogát-
járót a Brassói úton: a Zsögödfürdő felé 
vezető, illetve a Gólya utcánál levő zebrát. 

A felsoroltak mellett a Kalász negyed 
átfogó felújításának keretén belül 140 
korszerű lámpatest átvételére készül a 
polgármesteri hivatal. n
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Kalász negyed: a legmodernebb városrészünk sajátosságai

Kisebb javítanivalók maradtak már csak 
a Kalász negyedben, és ha ezekkel is 
végez a kivitelező, megtörténhet a mű-
szaki átvételezés. A felújítás után ez a 
lakónegyed vált Csíkszereda  legmoder-
nebb városrészévé: fi gyeltek a gyalogos 
és az autós forgalom minél előnyösebb 
összehangolására – de még a kutyasé-
táltatásra is –, egyedi játszótereket és 
új hulladékgyűjtőpontokat hoztak lét-
re, korszerűsítették a közvilágítást is. 
Fényképes összeállításunkban néhány 
sajátosságot mutatunk be n Több száz parkolóhely jött létre

A tönkrement régi helyébe akadálymentesített lépcső épült

A negyed gyermekei több játszótér közül is választhatnak

A kutyatartók különösen örülhetnek az új kukáknak

A városban egyedi csúszda szimpatikus a lakóknak

Csíkszereda címerének stilizált mása: a szív és a három nefelejcs

Fasorral és forgalomlassítóval biztonságosabbá tett szakasz
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A városi önkormányzat szeptemberi határozatai

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szeptember 11-én és 
18-án soron kívüli, 29-én pedig soros 
havi tanácsülését tartotta. A követke-
ző határozatok születtek:

238-as számú határozat
a csíkszeredai oktatási intézmények 
biztonságos működését szabályozó in-
tézkedések elfogadására a 2020–2021-
es tanévre

239-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-
dosításáról

240-es számú határozat 
a Decemberi forradalom utcában találha-
tó, a város magánvagyonában levő terület 
közérdekűvé nyilvánításának elfogadá-
sáról és ennek átminősítése Csíkszereda 
Megyei Jogú Város közvagyonába

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

242-es számú határozat 
a Központi zöldségpiac fűtésrendsze-
rének korszerűsítése és felújítása meg-
nevezésű beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának a jóváhagyására előter-
jesztett 2019/369-es számú határozat 
módosítására

243-as számú határozat 
bizonyos javak ingyenes átadásáról Csík-
csicsó Polgármesteri Hivatala részére

244-es számú határozat 
bizonyos javak ingyenes átadásáról 
Csíkszentmihály Polgármesteri Hivata-
la részére

245-ös számú határozat 
a 2019/316-os számú határozat 1. és 2. 
cikkelyének módosítására

246-os számú határozat 
a 2020/106-os számú határozat 2. sza-
kasza módosításának jóváhagyására

247-es számú határozat 
az Octavian Goga Főgimnázium bentla-
kásának felújítása megnevezésű beruhá-
zás jóváhagyására előterjesztett, utólag 
módosított és kiegészített 2017/273-as 
számú határozat módosítására 

248-as 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-
dosításáról

249-es számú határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakások-
hoz tartozó területek használatba adá-
sáról

250-es számú határozat 
egyes közvagyonban levő területek biz-
tosítása az Electrica Furnizare SDEE 
javára a villanyvezetékek bővítése céljá-
ból 

251-es számú határozat 
kisajátítási végzés kiadásáról azon in-
gatlanra, amely a Szék II. utca felújítá-
sa megnevezésű közhasznú beruházás 
megvalósíthatóságához szükséges 

252-es számú határozat 
Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adó-
inak, illetékeinek, valamint a különleges il-
letékeinek megállapításáról a 2021-es évre

253-as számú határozat 
a 2013/269-es és a 2013/202-es számú 
határozatok 1. mellékletének bővítésére, 
amelyek a víz- és csatornahálozat-kar-
bantartási, helyettesítési és fejlesztési 
alapjának felhasználására vonatkoznak

254-es számú határozat 
a Gál Sándor téri parkolók, zöld övezet, 
játszótér felújítása megnevezésű beru-
házás megvalósíthatósági tanulmányá-
nak a jóváhagyására

255-ös számú határozat 
a Parkolók, utca és sétányok a Kalász 
negyedben megnevezésű beruházás 
megvalósíthatósági tanulmányának jó-
váhagyására előterjesztett, utólag mó-
dosított és kiegészített 2015/154-es 
számú határozat módosítására

256-os számú határozat 
a bölcsőde teraszának üvegezése és kor-
lát szerelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjának elfogadására

257-es számú határozat 
az elsőbbségi sorrend megállapítására 
a szociális és szükséglakások kiutalásá-
hoz a Szociális Központban

258-as számú határozat 
apartman típusú szállás létrehozása 
rendezési tervének elfogadása céljából

259-es számú határozat 
rendezési terv lakóház építése céljából

260-as számú határozat 
a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a 
Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás 
részére

261-es számú határozat 
a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a Fut-
ball Klub Csíkszereda Egyesület részére

262-es számú határozat 
a 2020-as évi tagsági díj befizetéséről a 
FOREST Kistérségi Fejlesztési Társu-
lás részére

263-as számú határozat 
a 2020. októberi kulturális és szaba-
didős programok elfogadásáról

264-es számú határozat 
a buszpályaudvar felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok jóvá-
hagyási dokumentációjára vonatkozó, utó-
lag módosított és kiegészített 2016/68-os 
számú határozat módosítására

265-ös számú határozat 
a Micimackó napközi felújítása megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkála-
tok jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített  
2018/332-es számú határozat módosítására

266-os számú határozat 
a Kós Károly Szakközépiskola felújítá-
sa megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentáci-
ójára vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 2017/271-es számú hatá-
rozat módosítására
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 267-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-
dosításáról

268-as számú határozat 
a Csíki Székely Múzeum szakapparátu-
sa státusjegyzékének módosítására

269-es számú határozat 
a 2020/219-es számú határozat kiegé-
szítése a polgármesteri szakapparátus 
státusjegyzékének és szervezeti felépíté-
sének módosítására

270-es számú határozat 
az önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének a megválasztására 2020. 
október hónapra n

Anyakönyv
– 2020. szeptember –

Születések

Dascălu Alexandru
Nagy Bence
Gergely Tamás
Gábor Iosif
Kraft Gergely
Balázs-Bécsi Kristóf
Sărăcuțu Luca-Erik
Bara Ágoston
Puskás Márk
Kósa Ádám
Tankó Dorka
Kosza Dorka
Ungurean Sebastian
Ungurean Daniel
Gegő Máté-Zsombor
Kósa Liza-Petra
Szőke Gergő
Szélyes Kincső
Bartalis-Pál Miklós
György Panna
Iuănaș Luca
Buzás Attila
Kadar Petra
Péter-Drócsa Nóra
Bejan Maja
Tompa János-Demeter
Biró Ágnes
Czine Patrícia

Rigó Vera
Fazakas Zétény-Noel
Molnár Tamás
Bartalis Natasa-Irén
Miklos Boróka
Vasloveanu Eduard-Gabriel

Elhalálozások

Fodor Ion
Fülöp Maria 
Salamon Stefan
Szentpétery Margareta
Kerekes Victor
Jére Ștefan
Lőrincz Maria
Orbán Éva
Karácsony Zoltán
Ferencz Elisabeta
Butunoi Silvestru
Fodor Bela
Péter Balázs
Magdó Margareta
Mihaly Ghizela
Moisei Niculina
Bodó Vilhelm
Péterfi Andrei
Incze Gavril
Gergely Maria
Szakács Zoltán-Augustin
Pal Iuliu
Pal Dominic
Erőss Emeric
Péterffy Ferenc
Nyirő Maria
Nagy Viorica

Biró Csaba
Bálint Irina

Házasságkötések

Szondi Zoltán – 
Balázs Tünde-Katalin

Burjan Romulus-Sorin – 
Karácsony Andreea-Maria

Rostas Árpád – Cári Ibolya
Ambrus Szabolcs – 

Bálint Hanga
Fătu Iulian – Moga Sorina
Ardelean Hunor – Csobot Tímea
Ábrahám Csaba – 

György Emőke
Blaga Róbert – György Emőke
Antal Attila – Csatlós Adél
Antal Előd – Nania Csilla
Péter Ottó – Csorba Katalin
György László – Biblia Emőke
Țifrea Pavel – 

Lăpușneanu Laura-Beatrice
Miklos Szabolcs – Bakó Szidónia
Gecző Attila – Becze Boglárka
Szép Szabolcs – Török Zsófia
Márton Szilárd – Kánya Eszter
Ambrus Tibor – László Ágota
Gyulai Alex – 

Bartalis Szilvia-Beáta
Ráduly Dénes – 

Szabó Klára-Réka
Keresztes Szabolcs –

 Balázs Tünde
Ferencz Attila-Tibor – 

Bartalis Izabella n
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KÖZÉRDEKŰ

A hónap üzenete
Nehéz időszak előtt 

A statisztikák alapján – az iskolakez-
dés és a helyhatósági választások nyo-
mán – Hargita megyében is elszabadult 
a koronavírus. Az esetszámok hetente 
duplázódnak, mire az olvasó a kezébe 
veszi ezen kiadványt, Csíkszeredában 
minden bizonnyal már kizárólag online 
folyik az oktatás az iskolákban és az óvo-
dákban, és hatályba lép egy sor más jel-
legű óvintézkedés is. Olyan időszak előtt 
állunk, amelyre nem volt példa. Ezért a 
magatartásunk is ugyanilyen „példátlan” 
kell hogy legyen. Tartsuk be a vírus terje-
désének megakadályozására meghozott 
szabályokat, és a közösségi hálók önje-
lölt mindentudói helyett hallgassunk a 
szakemberekre! Vigyázzunk magunkra, 
vigyázzunk egymásra, győzzük le a koro-
navírust! Legyünk felelősségteljesek! n
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Igényelhető a fűtéstámogatás a 2020–2021-es idényre

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalá-
nak Szociális Igazgatósága elsősorban 
e-mailen fogadja a 2020. november 1. 
és 2021. március 31. közötti idényre a 
fűtéstámogatási kérelmeket. Azon csa-
ládoknak és egyedülálló személyeknek, 
akik lakásfűtésre távhőt, földgázt, tűzi-
fát, szenet vagy fűtőolajat, illetve villa-
mos energiát használnak, az alábbiak-
ban ismertetett feltételeknek kell eleget 
tenniük a támogatás igényléséhez.

A lakásfűtésre távhőt használó fogyasz-
tók fűtéstámogatásban részesülnek, ha 
az egy főre eső havi nettó átlagjövede-
lem nem haladja meg a 786 lejt a csa-
ládok, illetve az 1082 lejt az egyedül 
élő személyek esetében. A lakásfűtésre 
földgázt, villamos energiát, illetve tűzi-
fát, szenet vagy fűtőolajat használó 
fogyasztók abban az esetben igényel-
hetnek támogatást, amennyiben az egy 
főre eső havi nettó átlagjövedelem nem 
haladja meg a 750 lejt sem a családok, 
sem az egyedül élő személyek esetében.

A támogatáshoz szükséges doku-
mentumok letölthetők a polgármesteri 
hivatal honlapjáról (www.szereda.ro, a 
Közérdekű hírek menü Szociális Igaz-
gatóság almenüjéből), a kitöltött for-

manyomtatványokat pedig a mellékelt 
igazoló okiratokkal együtt szkennelve 
küldhetik a social@szereda.ro e-mail 
címre 2020. november 13-ig.

A vonatkozó törvénykezésben eszkö-
zölt módosítások következtében a jelenleg 
családi pótlékban vagy szociális támoga-
tásban részesülőknek egyszerűsített típus-
kérést kell kitölteniük. Ez esetben a fűtés-
támogatás odaítélésének elbírálása a már 
leadott igazoló okiratok alapján történik. 

További információk a 0266 315 120 /  
115-ös telefonszámon, vagy a social@
szereda.ro e-mail-címen igényelhetők. A 
Szociális Igazgatóság keddi és csütörtöki 
napokon 9.00–11.00 óra között az Akác 
utca 1. szám alatt (volt GOSCOM-szék-
hely) kihelyezett ügyfélfogadást tart. n

Un exemplar în fiecare cutie poştală
Dorim să vă informăm, că publicaţi-
ile „Csíkszereda” şi „Miercurea Ciuc”, 
publicaţii ale Municipiului Miercurea 
Ciuc, apar lunar pentru informarea ce-
tăţenilor din municipiu. Deoarece nu 
ţinem evidenţa locuitorilor în funcţie 
de limba maternă/vorbită, distribuirea 

se face după metoda „un exemplar în fie-
care cutie poştală” mai mult bazându-ne 
pe numele trecute pe cutia poștală. Pen-
tru a Vă asigura şi a ne ajuta ca publica-
ţia informativ-lunară „Miercurea Ciuc” 
să ajungă la Dumneavoastră personal, 
Vă rugăm să ne contactaţi prin una din 

următoarele modalităţi (cu indicarea 
precisă a domiciliului, adresei şi nu-
mărului de căsuţă poştală): în scris, la 
adresa: Municipiul Miercurea Ciuc, 
p-ţa Cetăţii nr. 1., cam. 139; telefo-
nic: 0266–315120/134; prin e-mail: 
primaria@ miercureaciuc.ro, cu men-
ţiunea: „În atenţia redacţiei Miercurea 
Ciuc”. Persoana de contact: Kovács 
Hont Imre – redactor. n


