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Enyhítések Csíkszeredában

A Csíkszeredai Katasztrófavédelmi 
Bizottság május 14-i ülésén számos 
enyhítő intézkerdésről döntöttek. 
Ezeknek sora a szükségállapot meg-
szűnésével már május 15-én elkez-
dődtek.

A leglátványosabb változások gaz-
dasági téren történtek. 15-én, pén-
teken megnyithatott a Fészek (Nest) 
kereskedelmi központ és a Tulipán 
Áruház, valamint a piaccsarnok fölöt-
ti üzletközpont valamennyi boltja. A 
megyei tanáccsal való együttműködés 
jegyében ugyanakkor piactérré alakul 
az Erőss Zsolt Aréna nyugati olda-
lán levő parkolóövezet. Mintegy 40 
standnál szombatonként heti rend-
szerességgel újraindul a hagyományos 
és helyi termékek vására (9.00–16.00 
óra között), szerdánként pedig zöld-
ség- és gyümölcsvásár helyszíne lesz 

az övezet (9.00–18.00 óra között). 
Az őstermelők a piac@szereda.ro 
e-mail-címen jelentkezhetnek. A le-
vélben fel kell tüntetniük, hogy me-
lyik napon árusítanának, továbbá 
csatolniuk kell a termelő személyi 
igazolványának másolatát, a termelői 
bizonylat másolatát, illetve a kereske-
dési könyv (carnet de comercializare) 
pecsételt oldalának másolatát. A jo-
gosultakat a jelentkezés sorrendjében 
választják ki.

Az aréna jegypénztárához közel eső 
részre költözik a megyeháza árkádjai 
alól a zöldség- és gyümölcs-árusító-
pont is. Az ideiglenes piac tehát nem 
a Promenádon lesz, hanem az említett 
helyszínen – a változás okát a parko-
lóhelyek száma is indokolja.

Kulturális téren a Csíki Játékszín-
ben (május 15-én a műszaki, június 
1-jén a művészi személyzet), a Csí-

ki Székely Múzeumban (május 18.), 
majd a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes ( június 1.) alkalma-
zottai is elkezdhetik a munkát, de 
egyelőre közönség nélkül. A sportot 
illetően a VSK Csíkszereda sportolói 
ugyancsak május 15-én kezdhetéttk el 
a szabadtéri edzéseket és edzőtáboro-
zásokat.

Az iskolák felkészülten várják a 
nyolcadikosok és a tizenkeddikes 
tanulók vizsgára való felkészítésére 
szolgáló kéthetes tanítási időszakot: 
elkészültek a szükséges mobilitási 
és higiéniai tervek. A polgármesteri 
hivatal ugyanakkor 33 ózongenerá-
torral, intézményenként 2-2 pisztoly 
típusú hőmérővel, 180 adagolóval és 
ugyanennyi szappantartóval, adago-
lónként 5 liter fertőtlenítőszerrel, ké-
résre pedig további klór alapú fertőt-
lenítőszerrel szereli fel a

iskolákat.
A városi tömegszállítás június 1-jén 

szintén újraindul. n

ONLINE

Visszafogottan, de újraindul a személyes 
városházi ügyfélfogadás

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 
két osztályán újraindul a személyes ügy-
félfogadás május 18-án, hétfőn. A sze-
mélynyilvántartó közszolgálat a megszo-
kott helyén, a pénztár pedig ideiglenesen 
a Mikó-várban fogadja az ügyfeleket.

Május 18-tól kezdve két osztályon fo-
gadják hosszabbított programmal az 
ügyfeleket. A személynyilvántartó köz-
szolgálat és a pénztár is munkanapokon 
9.00–13.00 és 14.00–18.00 óra között, 
szombaton pedig 9.00–13.00 óra kö-
zött várja az állampolgárokat.

A személyi igazolványok igénylését 
és átvételét a korábban megszokott 
helyszínen tehetik meg. 2020. május 
18. és 22. között a március 16. és ápri-
lis 10. közötti időszakban előjegyzés-
sel rendelkező személyeket ütemezik 
újra.

Új időpontfoglalásra május 25-től 
lesz lehetőség, a csíkszeredai lakosok 
számára a szem@szereda.ro e-mail cí-
men. Szükséges közölni a nevet, a lak-
címet, az ügyintézés okát, valamint egy 
telefonszámot. Az ütemezést telefonon 
közlik az kérvényezővel.

A Csíkszeredai Lakosságnyilvántartó 
Közszolgálathoz tartozó csíki községek 
és Tusnádfürdő város lakói az előjegy-
zést a lakhelyük szerinti polgármesteri 
hivatalon keresztül végzik.

A személynyilvántartó közszolgálat 
alárendeltségében működő anyakönyvi 
hivatal irodájában csak előzetes telefo-
nos bejelentkezés után fogadják az ügy-
feleket (telefonszám: 0743–058577).

A városháza adó- és illetékosztályá-
nak pénztára ideiglenesen a Mikó-vár-
ban nyit újra. A társadalmi távolságtar-
tás betartásával így ismét személyesen is 

törleszthetők a helyi adók és illetékek, 
valamint a bírságok.

Ebben a formában augusztus 31-ig 
működik az ügyfélszolgálat, de ameny-
nyiben a helyzet megkívánja, módosítá-
sokat eszközölnek. n
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VÁROSHÁZA

A városi önkormányzat áprilisi határozatai

Csíkszereda Önkormányzata április 
24-én soros havi tanácsülését tartot-
ta, és összesen 23 határozattervezetet 
fogadott el.

82-es számú határozat
a Zsögödfürdőn található, Csíkszereda 
Megyei Jogú Város közvagyonában szerep-
lő színpad rendeltetésének jóváhagyására

83-as számú határozat
a Román Állam által elvett beltelkek tu-
lajdonjogának visszaállítása az aktualizált 
1991/18-as számú (föld)törvény 36-os 
szakasza 3-as bekezdésének értelmében 
Oltyán Eva és Oltyán György részére

84-es számú határozat
a város központjában található és a város 
közvagyonában levő ingatlan versenytár-
gyaláson való haszonbérbe adásáról

85-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú város közva-
gyonát képező javak jegyzékét elfogadó 
2008/6-os számú határozat módosítá-
sának jóváhagyására

86-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában levő egyes ingatlanok ügy-
kezelésének jóváhagyására a Csíki Szé-
kely Múzeum javára 

87-es számú határozat
az Octavian Goga lakótelep parkoló-
inak, bekötőútjainak és sétányainak 
rendezése megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási do-
kumentációjára vonatkozó 2019/23-as 
számú határozat módosítására

88-as számú határozat
a Kalász negyedben megvalósítandó 
emeletes parkolóház kezdeményezésé-
nek módosításáról, valamint a Parko-
lóhelyek, bekötőút és sétányok Kalász 
negyedi kialakítása megnevezésű beru-
házás megvalósíthatósági tanulmánya 
bővítéséről és naprakésszé tételéről 

89-es számú határozat
a Nagy István Művészeti Középisko-
la sportterme megnevezésű beruházás 
megvalósíthatósági tanulmányát jóvá-
hagyó, utólag módosított és kiegészített 
2005/128-as számú határozat 1. cikke-

lye 1. bekezdésének, illetve 2. cikkelyé-
nek módosítására és kiegészítésére 

90-es számú határozat
a Joannes Kájoni Szakközépiskola fel-
újítása megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2017/272-es 
számú határozat módosítására

91-es számú határozat
a Cimbora Óvoda felújítása megnevezé-
sű beruházás jóváhagyására előterjesz-
tett, utólag módosított és kiegészített 
2017/128-as számú határozat 1. cikke-
lye 1. bekezdésének módosítására

92-es számú határozat
a Nagy Imre Általános Iskola udvarren-
dezése megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatok jóváhagyási doku-
mentációjára vonatkozó 2017/363-as  
számú határozat módosítására 

93-as 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 

94-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Kockázati- 
elemzési és lefedettségi tervének frissítésére

95-ös számú határozat
a 2019. évi pénzügyi jelentések jóváha-
gyásáról

96-os számú határozat
terület- és épületadó mentesítésének jó-
váhagyásáról a 2020-as évre

97-es számú határozat
épületadó mentesítésének jóváhagyása 

azon épületek esetében, amelyeknél a 
tulajdonosok a 2011/153-as törvénynek 
megfelelő beruházásokat eszközöltek

98-as számú határozat
azon helyi adók és illetékek értéknövelését 
illetően, amelyek lej alapú összegből állnak, 
vagy lej alapú összeg alapján vannak megál-
lapítva, valamint azon pénzbírságok határ-
értékének megállapítását illetően, amelyek 
a helyi költségvetés számára jövedelemként 
meghatározhatóak a 2021-es évre

99-es számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a Har-
gita Megyei Mozgássérültek Egyesületének

100-as számú határozat
a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
által 2020. augusztus 31-ig szervezett 
és támogatott kulturális és sportprogra-
mok felfüggesztésére

101-es számú határozat
a Sport Club Csíkszereda 2020-as év-
ben támogatott programjainak jóváha-
gyására vonatkozó 2020/19-es számú 
határozat módosítására 

102-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020-
as évi költségvetését, illetve a 2021–2023-
as időszakra vonatkozó becsléseket sza-
bályozó, utólag módosított 2020/12-es 
számú határozat módosítására

103-as számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státus-
jegyzékének és organigrammájának 
módosítására

104-es számú határozat
a Szék út 123. szám alatti, Csíkszereda 
Megyei Jogú Város közvagyonában levő 
ingatlan rendeltetésének a módosítására 
vonatkozó 2020/52-es számú határo-
zat módosítására n
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Teljes hosszában aszfalton 
Csíkszereda elkerülőútján

A május 23-i határidőre minden bizony-
nyal újranyitják Csíkszereda észak-déli 
elkerülőútjának forgalom elől lezárt 
szakaszát. Addigra ugyanis aszfalttal 
borítják, így a terelőút teljes, 4250 mé-
teres hosszán aszfalton haladhat a gép-
járműforgalom.

Csíkszereda észak-keleti elkerülőút-
ját, valamint az észak-déli elkerülőút 
első szakaszát – összesen 3050 méter 
hosszúságban – már 2017-ben átadták 
a forgalomnak. A kizárólag önerőből 
megvalósult beruházás azonban nem 
zárult le: már akkor elkezdődött az 
észak-déli út újabb szakaszának előké-
szítése, amely a Rét utcai körforgalom-
tól a Brassói útig tart, nyomvonala pedig 
a vasútéval párhuzamos.

Ezen újabb, 1,2 km-es szakaszt tavaly 
novemberben megnyitották az autós 
forgalom számára, akkor még maka-
dámborítással. A mocsaras területen 
épült út alapja a mérések alapján kel-
lőképpen elhelyezkedett, ezért május 

4-től három hétre lezárták a szakaszt és 
elkezdődött az aszfaltozás. 

A déli körforgalom biztonságát szol-
gáló közvilágítási rendszer építésével 
már áprilisban elkezdődött az építés 
újabb – egyben utolsó – szakasza, má-
jus első felében pedig nekifogtak az első 
két aszfaltréteg terítésének. A 10 cm 
vastagságú alapréteggel és az 5 cm-es 
kötőréteggel május 23-ig kell végeznie 
a kivitelezőnek, és a május közepi állás 
szerint határidőn belül be is fejezik a 
munkafázist.

Május végére várható a déli körforga-
lom végleges kialakítása, ekkorra terve-
zik a szegélykövezést. A későbbiekben 
sor kerül a padkázásra, a védőkorlátok 
szerelésére, az utolsó aszfaltréteg teríté-
sére majd a végleges festésére.

Az észak-déli elkerülőút „legfiatalabb” 
szakaszának megvalósítását a Helyi Fej-
lesztések Országos Programja támo-
gatja, a kivitelezéssel pedig szeptember 
végére kell végeznie az ING Service 
Kft.-nek. n

– 2020. április –

Születések

Tánczos Anna
Gyűjtő Zsanett-Zselyke
Fülöp Hanna
Kilyén Anna
Balog Imre
Benő Márk
Ötvös Bíborka-Natália
Mihok Alíz
Miklós Tamás
Nagy Ajna
Lőrincz Ádám
Bucur Antonia
Szopos Boldizsár-Edvin
Janosi Richardo-Mihai
Kozma Lujza
András Zselyke
János Dániel
Mezei Alexandra
Dénes Benedek
Hainal Dániel
Moldován Leonardo-Manuel

Elhalálozások

Tankó Rozália
Szaniszló Andrei-Carol
Bartalis Imre
Gál Silvestru
Cseh Nandor
Jakabfy Elisabeta
Marin Costică
Pál Elisabeta-Maria
Petrică Florin-Ionel
Szőcs Eszter
Crețu Gheorghe
Sinka Rudolf
Bereczki Ágnes
Fodor Miklos
Ferencz Carol
Ferencz Ioan-Emeric
Pál Ladislau

Házasságkötés

Erős Lóránt – 
Topliceanu Laura-Izabella n

Anyakönyv

Megújul a Lejtő utca

A Petőfi Sándor utcát a Jegenyék utcá-
val összekötő rövid – mindössze 121 
méteres –, de meredek útszakaszra 
többszöri közbeszerzést követően talált 
kivitelezőt Csíkszereda Polgármesteri 

Hivatala. A licitet végül a szentegyházi 
Andesit Impex Kft. nyerte meg, a ki-
vitelezési szerződés értéke bruttó 663 
843 lej. A szerződés időtartama három 
hónap, a kezdés május 25-én várható. n
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A hónap üzenete
Figyeljünk a helyire!

A koronavírus-járvány miatti óvintéz-
kedések sora nehéz helyzetbe sodorta a 
helyi termelőket, szolgáltatókat, vállal-
kozókat. Az alapanyagok beszerzésétől 
kezdve a termék értékesítéséig számos 
váratlan akadály hátráltatta munkáju-
kat, ezért esetenként a megélhetésük is 
veszélybe került. Munkájukkal egyrészt 
helyben teremtenek értéket és munka-
helyeket, másrészt helyben is adóznak, 
de fontos, hogy most az emberi ténye-
zőt helyezzük előtérbe: a családjuk 
fenntartása sínyli meg, ha elveszítik a 
megrendeléseket. Figyeljünk a gazdák-
ra, a kézműveseinkre, a helyi szolgálta-
tókra, a sarki kisboltra, a szőnyegtisz-
títóra, minden helyi vállalkozóra! Mert 
ők nemcsak üzletfeleink, hanem roko-
naink, barátaink, szomszédaink is! n - Figyelj? Te mit írtál a nyilatkozatba? 

Mi történt a városban 2020 áprilisában?

ÁPRILIS 1.

Napközi a Malom-övezben: 
az első kapavágások
Ellenőrző mérések, majd azok elem-
zése után a tulajdonképpeni építkezés 
is elkezdődött a Fűzfa utca, az ANL-s 
tömbházak és a cirkuszkert által közre-
zárt helyen az új önkormányzati napközi 
építése esetében. Az építőnek 24 hónapja 
van a befejezésre. A majdani napközi 160 
óvodás befogadására alkalmas.

ÁPRILIS 2.

Fertőtlenítik a lépcsőházakat
A 2020/4-es számú katonai rendelet ér-
telmében elkezdték a csíkszeredai tömb-
házak közös felületeinek fertőtlenítését. A 
városháza azóta három körben végeztette 
el a megelőző intézkedést a saját költségén.

ÁPRILIS 7.

Elkezdődött a Zsögöd utca 
felújítása
Nekifogtak a Zsögöd utca aszfalto-
zatlan szakasza felújításának. Az 1305 
méteres, a lovardától a Natúr lakópark 
bejáratáig tartó szakaszon megoldják az 
esővíz-elvezetést, aszfalttal borítják az 
utat és külön sávot biztosítanak a kerék-
párosoknak és a gyalogosoknak.

ÁPRILIS 9.

Virtuális székely focirangadó
Szurkolói kezdeményezésre virtuális 
rangadót játszott egymással az FK Csík-
szereda és a Sepsi OSK. A virtuális belé-
pőkből 18,2 ezer lej gyűlt össze, az össze-
get a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi 
megyei kórháznak adományozták.

ÁPRILIS 13.

Moduláris kórházakat adtak át 
Hét konténerből moduláris kórház 
épült a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház csíksomlyói, fertőző betegeket 
kezelő osztálya mellett.

ÁPRILIS 14.

Koronavírus: igazolták az első 
csíkszeredai fertőzötteket
A hónap derekáig sikerült hivatalosan 
„vírusmentesen” tartani Csíkszeredát. 
Ekkor azonban a sürgősségi kórház 
egyik alkalmazottjánál, és egy más me-
gyében megfertőződött csíkszeredainál 
is kimutatták az új típusú koronavírust. 

ÁPRILIS UTOLSÓ HETE
Csemeteültetés Csíksomlyón
Hozzávetőleg 25 ezer csemetét ültetet-
tek el Csíksmolyón a helyi közbirtokos-
ság területén. n


