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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 6. szám, 2020

Visszatért az élet a városba
A szükségállapot kihirdetését követő 
bő két hónap után ismét zavartalanul 
használhatja a köztereket Csíkszereda 
lakossága. Mindennapossá vált a piac, 
megnyíltak immár a teraszok, újrain-
dult a tömegszállítás, gördülékenyebbé 
vált a városházi ügyfélszolgálat is. 

A május közepi enyhítéseket követően 
az Erőss Zsolt Aréna szomszédságában 
nyílt újra az élelmiszerpiac. Az első két 
kísérleti hét után júniustól heti ötna-
posra bővült a piac programja (hétfőtől 
péntekig 9.00–18.00 óra között), június 
2-tól a városi tömegszállítás is újrain-
dult a szokásos programjával. A Csík-

szeredai Katasztrófavédelmi Bizottság 
tevékenységétől függetlenül, országos 
intézkedés eredményeként június 1-jén 
megnyithattak a teraszok is.

A polgármesteri hivatal a tapasztalatok 
függvényében módosította a május 18-án 
bevezetett ügyfélszolgálati programját. 
Mivel sebes lépésekben sikerül pótolni 
az elmaradásokat, a szombati ügyfélszol-
gálat június közepétől megszűnt. 

Az átmenetileg a Mikó-várban mű-
ködő pénztár hétfőtől csütörtökig 
8.30–13.00 és 14.00–17.00 óra között 
fogadja az ügyfeleket, péntekenként 
pedig 8.30–13.00 óra között áll az 
adófizetők rendelkezésére.

A Személynyilvántartó Közsszolgálat 
ezzel összehangoltan munkanapokon 
8.00–13.00 és 14.00–18.00 óra között 
szolgálja ki az ügyfeleket (17.00–18.00 
óra között csak okmánykibocsátás tör-
ténik). A személyi igazolványt igénylő 
csíkszeredaiak a szem@szereda.ro e-ma-
il címen folyamodhatnak időpont-egyez-
tetésért a név, a lakcím, az ügytípus és a 
telefonszám közlésével. A Csíkszeredai 
Lakosságnyilvántartó Közszolgálathoz 
tartozó községek és Tusnádfürdő város 
lakói a helyi polgármesteri hivatalon ke-
resztül foglalhatnak időpontot.

Az újabb enyhítésekről ezután is nap-
rakészen beszámolunk a polgármesteri 
hivatal honlapján (www.szereda.ro) és 
facebook-oldalán (Csík-Info). n

 Záróvizsgák előtt

A romániai oktatási rendszer fájó jelleg-
zetessége, hogy a folyamatos változtatá-
sok miatt bizonyos szempontból szinte 

valamennyi nemzedék „kísérleti évfo-
lyamnak” minősül. Az idei tanév végén 
érettségiző, kisérettségiző diákoknak 

ezúttal a tanügytől független, nagyon 
szélsőséges jelenség miatt sikerült kísér-
leti évfolyammá válniuk: a koronavírus 
terjedése miatt a tanév utolsó harmadát 
kényszerű otthontanulással töltötték, és 
hátrányból készültek a záróvizsgára.

Az iskolákat még márciusban bezár-
ták, és végül az a döntés született, hogy 
csak a végzős évfolyamoknak – a 8. és a 
12. osztályosoknak – biztosítanak egy 
csonka, kéthetes felkészülési idősza-
kot. Június 2. és 12. között így ismét 
becsengettek az iskolákban, Csíkszere-
da Polgármesteri Hivatala pedig a le-
hető legnagyobb biztonságot nyújtotta 
a diákságnak és a tanári karnak. Vala-
mennyi tanintézménynek kézfertőt-
lenítő-adagolókat és fertőtlenítőszert 
biztosított, továbbá ózóngenerátort 
adott át az iskoláknak. Utóbbiakat 
első körben a végzősök által használt 
termek levegőjének tisztítására hasz-
nálják.

A város példásan felkészült az „iskola-
nyitásra”, és bízik benne, hogy a kedve-
zőtlen körülmények ellenére a diákság-
nak is sikerült a felkészülés az érettségi 
és a kisérettségi vizsgákra. 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
sok sikert kíván minden nyolcadik és 
tizenkettedik osztályos tanulónak a zá-
róvizsgákon! n
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Mi történt a városban 2020 májusában?

MÁJUS 5.

Benevezett a Sportklub az Erste 
Ligába
Az Erste Liga honlapján hivatalosan 
is bejelentették, hogy a 2020–2021-
es idényre tizenegy csapat nevezett be. 
Köztük találjuk a Csíkszeredai Sport-
klubot is.

MÁJUS 11.

Sürgősségi fogászati rendelő nyílt
Új egészségügyi szolgáltatással bővült 
a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kór-
ház kínálata: állandó fogorvosi ügyele-
tet hoztak létre, amely ingyenesen biz-
tosítja a sürgősségi beavatkozásokat. A 
kórház épületében kialakított rendelő 
felszereléseit 88 ezer lej értékben Har-
gita Megye Tanácsa vásárolta meg. Két 
állandó alkalmazottal és öt további fog-
orvossal való együttműködésben biz-
tosítják a sürgősségi rendelés állandó 
ügyeletét.

MÁJUS 14.

Következhet a Venczel felújítása
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala alá-
írta a Venczel József Szakközépiskola 
átfogó felújítására vonatkozó kivitelezé-
si szerződést. Többszöri közbeszerzést 
követően a bukaresti Niliten Const-
rucții Kft. nyerte el a munkálat jogát, és 
7 millió lej értékben írták alá a szerző-
dést. Ebből az önkormányzat hozzájá-
rulása 2,57 millió lej, a többi nagyrészt 
uniós támogatás. A felújítás magában 
foglalja az épület teljes hőszigetelését, a 
fűtés-, a víz- és a szennyvíz- és a villany-
hálózat felújítását, a termek felújítását 
és fotovoltaikus rendszer telepítését. A 
szerződés időtartama 6 hónap.

MÁJUS 15.

Koronavírus-gócpontok 
alakultak ki
A szükséghelyzet feloldásának idején 
alakult ki az első csíkszéki koronaví-
rus-gócpont. Mindszenten a helyi roma 
közösségben ütötte fel a fejét a járvány, 
majd másnap jelentették, hogy – az 
előbbitől függetlenül – egy csíkszeredai 
borvíztöltődében is megjelent a korona-
vírus. Csíkszeredában június derekáig 
legkevesebb két cégnél alakult ki góc-
pont, és egy halálos áldozatot is követelt 
a járvány.

Beton elemek a négysávos 
útszakaszon
Az Országos Útügyi és Autópálya-keze-
lő Társaság (CNADNR) megbízásából 
előregyártott beton elemeket helyeztek 
el Csíkszereda Alcsík felőli bejáratánál 
a négysávos útszakasz felezővonalán. 
Az elválasztó elemek a biztoságot szol-
gálják: megakadályozzák a menetirány-
nyal szembeni sávra való áthajtást, ezzel 
megakadályozzák a frontális ütközések 
lehetőségét. 

MÁJUS 17.

Misék a szabadban
A szükségállapot feloldásával lehetővé 
vált a szabadtéri szentmisék, istentisz-
teletek bemutatása. A csíkszeredai plé-
bániák többsége élt is a lehetőséggel.

MÁJUS 19.

Csemeteültetés az Ifjúsági 
parkban
Civil kezdeményezés nyomán Csík-
szereda Polgármesterei Hivatala városi 
kertészetével való egyeztetést követően 
csemeteültetés kezdődött az Ifjúsági 
parkban. A többnapos városszépítései 
akció során az önkéntesek közel 100 luc-
fenyő csemetét ültettek el a helyszínen.

MÁJUS 21.

Hungarikummá vált a somlyói 
búcsú
A Hungarikum Bizottság hungarikum-
má nyilvánította a Csíksomlyói Pün-
kösdi Búcsút és kegyhelyet. A romkat.
ro portal beszámolója szerint ezzel az 

egyedi, vallásos, közösségépítő jellegét 
ismerték el. 

MÁJUS 22.

Szerződéskötés a Kájoni 
 esetében is
A Kájoni János Szakközépiskola a ha-
todik a sorban, amelynek aláírták az 
átfogó felújításra vonatkozó kivitelezési 
szerződését. A helyi Tectum Company 
Rt.-vel aláírt szerződés értéke 6,11 mil-
lió lej, időtartama 6 hónap. Az iskola 
felújítását az Európai Unió 3,1 millió 
lejjel, az állam pedig közel 475 ezer lejjel 
támogatja, a fennmaradó összeget helyi 
alapokból biztosítják. A kivitelezésnek 
idén itt is zárulnia kell.

MÁJUS 29.

Sorompó Zsögödfürdő irányába
Automatizált sorompóval és az átkelő 
útborkolatának cseréjével teszik bizton-
ságossá a Zsögödfürdő irányába vezető 
vasúti átjárót. A korszerűsítés az utóbbi 
években rendszeresen visszatérő téma, 
hiszen a helyszínen több baleset történt 
– köztük halálos is. ( Június első heté-
ben kicserélték a járólapokat és elkezd-
ték a felújítást a Harom utcai átjárónál 
is. A sorompókat ezután szerelik fel.)

MÁJUS 30.

Rendhagyó búcsú
A járványügyi intézkedések szellemében 
elmaradt a csíksomlyói pünkösdi bú-
csú hagyományos formában való meg-
szervezése. A búcsús szentmisét élőben 
követhették televízión, rádión és okos-
telefonos alkalmazáson keresztül, meg-
történhetett a labarum körmenete is, de 
tömeg nélkül zajlott le búcsú. A hívek 
fegyelmezettsége példaértékű volt. n
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Újabb utcaszakasz-felújítás küszöbén

Áprilisban a Zsögöd utca aszfaltozat-
lan szakaszának, májusban pedig a Lej-
tő utca teljes felújításának fogtak neki. 
Csíkszereda utcahálózatának korszerű-
sítését illetően júniusban is új munka-
front nyílik: a csobotfalvi Kájoni János 
utcában kezdődik felújítás.

A Csobotfalva „főútjának” tekinthető 
Kájoni János utca nagyrészét évek óta 

aszfalt borítja, de a korszerűsítés még 
nem jutott el a lakott övezet végéig. Ezt 
a hiányosságot pótolja az a munkálat, 
amelyet Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatala saját beruházásként valósít 
meg idén.

A helyi ING Service Kft.-vel aláírt 
kivitelezési szerződés értéke 833 ezer 
lej, időtartama pedig három hónap. A 
munkálatnak köszönhetően a buszmeg-

Új lendületet vesznek a kavicsozások

A járványügyi helyzet enyhülésével jú-
niustól folytatódnak Csíkszereda asz-
faltozatlan utcáinak a karbantartási 
munkái is. Tavasszal mintegy negyven 
utcában történtek beavatkozások.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a 
helyi Balast Centrum Kft.-vel kötött ke-
retszerződést a megyeszékhely kavicso-
zott utcáinak karbantartására. A munka 
már tavasszal elkezdődött: 25 utcát ka-
vicsoztak a somlyói, a taplocai, a zsögö-
di és az ipari övezetben, valamint a ta-
vaszi nagytakarítás alkalmával tucatnyi 
utcában avatkoztak be a tömbháznegye-
dekben is. A koronavírus terjedése mi-
att azonban a munkát felfüggesztették, 
és az újrakezdés júniusban történik. A 
Tanorok utca kövezésével folytatódik a 

karbantartás, majd következik a csibai, a 
szécsenyi és a zsögödfürdői övezet.

A karbantartásból történő aszfaltozásra 
az ING Service Kft.-vel van keretszer-
ződése a hivatalnak. Az aszfaltozás vár-

hatóan a Pacsirta sétányon lévő parkolók 
kialakításával kezdődik (a sportpálya kö-
zelében), majd következhet a Hunyadi Já-
nos utcának az új körforgalomtól a BRD 
bankig terjedő szakaszának az újraaszfal-
tozása.Ugyancsak napirenden van a tava-
lyra tervezett, de elmaradt korszerűsítés 
is a Mérleg utca belső udvarán: itt az eső-
víz-elvezetés megoldása jelent kihívást. n

Haladnak a másik 
két utcában
A Natúr Lakópark felé vezető Zsö-
göd utca felső, 1,3 kilométeres sza-
kaszán megtörtént a szélesítés és a 
vízátereszek kialakítása, június elején 
pedig elkezdődött az aszfaltozást elő-
készítő balasztozás is. A 121 méter 
hosszú Lejtő utcának nagy lendület-
tel fogott neki a kivitelező.  Feltörték 
a rossz állapotban levő úttestet és le-
fektették az esővíz-elvezető rendszer 
fővezetékét is. Az útpályaszerkezet 
kialakítása, majd a térkövezés jelent 
kifejezetten időigényes munkát. n

állótól kezdve az utolsó házig – 608 
méteres szakaszon – új esővíz-elveze-
tő rendszer épül, majd aszfalttal borít-
ják az úttestet. n
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Újulnak, épülnek a tanintézményeink

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ti-
zenhat tanintézményi épület teljes fel-
újítását vagy építését bonyolítja európai 
uniós és állami társfinanszírozással. Jú-
niusra azokra a munkákra is jött ajánlat, 

amelyekre korábban több közbeszerzés 
is sikertelennek bizonyult. A beruházá-
sok jelentős részénél elkezdődött vagy 
küszöbön áll a kivitelezés, és sorra írják 
alá a további kivitelezési szerződéseket 

is. A felújítások magukban foglalják a 
falak, az alap és a tetőzet hőszigetelését, 
a villany-, fűtés-, víz- és szennyvízháló-
zat cseréjét, a termek teljes felújítását és 
fotovoltaikus napelem-rendszerek tele-
pítését.  Fényképes összeállításunkban a 
június 10-én kivitelezés alatt álló mun-
kákat mutatjuk be. n

Csíkszeredai tanintézményi épületek teljes felújítása, építése (június 10-i helyzetkép)
Sorszám Intézkedés Intézmény neve Megvalósítás állapota

1 ROP 3.1B Tulipán Óvoda kivitelezés alatt
2 ROP 3.1B Aranyalma Napközi Otthon kivitelezés alatt
3 ROP 3.1B Nagy Imre Általános Iskola kivitelezés alatt
4 ROP 3.1B Octavian Goga Főgimnázium bentlakása kivitelezés alatt
5 ROP 3.1B Kájoni János Szakközépiskola kivitelezés alatt
6 ROP 3.1B Venczel József Szakközépiskola kivitelezés küszöbén
7 ROP 3.1B Liviu Rebreanu Általános Iskola kivitelezés küszöbén
8 ROP 3.1B József Attila Általános Iskola kivitelezés küszöbén
9 ROP 3.1B Székely Károly Szakközpiskola bentlakása elbírálás alatt

10 ROP 3.1B Cimbora Napközi Otthon elbírálás alatt
11 ROP 3.1B Kós Károly Szakközépiskola elbírálás alatt
12 ROP 4.4 Kós Károly Szakközépiskola – tanműhely elbírálás alatt
13 ROP 4.4 Micimackó Napközi Otthon tervezés alatt
14 PNDL II Napközi építése a Malom-övezetben kivitelezés alatt
15 PNDL II Nagy István Művészeti Közpiskola sportterme elbírálás alatt
16 PNDL II Petőfi Sándor Általános Iskola  sportterme elbírálás alatt

A Tulipán Óvoda felújításának még tavaly nekifogtak

Az Aranyalma Napközi Otthonban a leglátványosabb a változás
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Új külsőt és új belsőt kap a Nagy Imre Általános Iskola

Az Octavian Goga Főgimnázium bentlakása ősztől már megújulva fogadhatja a diákokat

A Kájoni felújításán olyan csíkszeredai cég is dolgozik, amely ország szerte épít, 
de a járványhelyzet miatt hazasodródott – mindenki nyer a beruházásokkal

A Malom övezetben épülő önkormányzati napközi ugyancsak nagy 
falat, de az építő szerint jövő nyárra befejezik

Bölcsődei 
beiratkozás 

A csíkszeredai bölcsődébe való beirat-
kozás június 22–26. között történik, 
online formában. A kérést és az irat-
kozáshoz szükséges dokumentumokat 
június 22-én, 8.00 órától lehet küldeni 
a koverkatalin@szereda.ro e-mail cím-
re. A fent megadott dátum és időpont 
előtt elküldött kéréseket nem veszik 
figyelembe. Az iratkozási időszakban a 
14.00 óra után vagy munkaszüneti na-
pokon küldött dokumentumokat más-
nap iktatják.

A 2020–2021-es tanévre 43 megürese-
dett hely áll a kérvényezők rendelkezésére.

A beiratkozási formanyomtatvány, a 
beiratkozáshoz szükséges iratok listá-
ja és a döntési kritériumok letölthetők 
Csíkszereda Megyei Jogú Város honlap-
járól (www.szereda.ro/Aktuális menü-
pont alatt). 

Bővebb információ a 0735–209470-
es telefonszámon igényelhető naponta 
8.00–14.00 óra között. n
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A városi önkormányzat májusi határozatai

Csíkszereda Önkormányzata május 
11-én soron kívüli, 29-én pedig soros 
havi ülését tartotta, és összesen 40 ha-
tározattervezetet fogadott el.

105-ös számú határozat
A Liviu Rebreanu Általános Iskola 
felújítása megnevezésű beruházás be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2017/151-es 
számú határozat módosítására

106-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonában nyilvántartott, az Akarat 
utcában található 12 négyzetméteres 
terület ingyenes ügykezelésének jóváha-
gyására a Hargita Megyei Környezetvé-
delemi Ügynökség javára
 
107-es számú határozat
a Hargita Megyei Mozgássérültek 
Egyesületével kötött 2002/7577-es szá-
mú szerződés meghosszabbítására 

108-as számú határozat
bizonyos javak ingyenes átadásáról a 
Csíkszentsimoni Helyi Önkormány-
zat és a Csíkszentkirályi Helyi Önkor-
mányzat, valamint a József Attila Álta-
lános Iskola részére 

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

110-es számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosítása 
az Electrica SDEE Rt. javára 

111-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város ma-
gánvagyonában nyilvántartott egyes 
javak ingyenes ügykezelésének jóváha-
gyására a Hargita Megyei Mentőszolgá-
lat javára

112-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város ma-
gánvagyonában nyilvántartott hószán 
és tartozékai ingyenes ügykezelésének 
jóváhagyására a Csíkszeredai Sportis-
kola javára

113-as számú határozat
a Csíkszereda város közvagyonához 
tartozó, leírásra javasolt alapeszközök 
Csíkszereda magánvagyonába való át-
helyezésének, valamint azok leírásának 
jóváhagyására

114-es számú határozat
az I-es és II-es fokozatú fogyatékosság-
gal élő személyek, valamint háborús ve-
teránok és hadi özvegyek ingyenes köz-
szállításának biztosításáról, valamint a 
bérletek értékének jóváhagyására

115-ös számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal 
kötött szociális szolgáltatási szerződés 
jóváhagyására

116-os számú határozat
a fogyatékkal élő személyek parkolá-
si igazolványának a kiállítási módjáról 
szóló szabályzó elfogadására 

117-es számú határozat
a Szociális otthon és éjszakai menedék-
hely felújítása és rendezése megnevezé-
sű beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának elfoga-
dására 

118-as számú határozat
a Szék II. utca felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjának elfoga-
dására

119-es számú határozat
a Kossuth Lajos utca 37. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/144-es számú határozat módosí-
tására 

120-as számú határozat
a Brassói út 9/A,B,E szám alatti tömb-
ház hőszigetelése megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatok jóvá-
hagyási dokumentációjára vonatkozó, 
utólag módosított és kiegészített 2012/ 
133-as számú határozat módosítására 

121-es számú határozat
a Nicolae Bălcescu utca 7. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű be-

ruházás beavatkozási munkálatok jóváha-
gyási dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/154-es 
számú határozat módosítására 

122-es számú határozat
a Festő Nagy István sétány 6/B szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2013/142-es számú határozat 
módosítására 

123-as számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 34. szám alat-
ti tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/151-es számú határozat módo-
sítására 

124-es számú határozat
a Kőrösi Csoma Sándor utca 3/A,B 
szám alatti tömbház hőszigetelése meg-
nevezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2012/143-as számú határozat 
módosítására 

125-ös számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 33/D szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2012/150-es számú határozat 
módosítására 

126-os számú határozat
a Tető utca 20/A szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/138-as 
számú határozat módosítására 

127-es számú határozat
a Temesvári sugárút 53/A szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok 
jóváhagyási dokumentációjára vonat-
kozó, utólag módosított és kiegészített 
2012/157-es számú határozat módo-
sítására 
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128-as számú határozat
a Tető utca 9/B szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjára vonatkozó, utólag 
módosított és kiegészített 2012/139-es 
számú határozat módosítására 

129-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Városnak 
a Hargita Fejlesztési Társuláshoz való 
csatlakozására vonatkozó 2009/167-es 
számú határozat módosítására és kiegé-
szítésére
 
130-as számú határozat
a Szent Anna Speciális Szakiskola és a 
Liviu Rebreanu Általános Iskola között 
létrejött együttműködési szerződés jó-
váhagyására

131-es számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetéséről az 
Alcsík Kistérség Fejlesztési Társulás ré-
szére

132-es számú határozat
a Pálos-rendi remetelak építése rende-
zési tervének elfogadására 

133-as számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszab-
bításának jóváhagyására

134-es számú határozat
a Petőfi Sándor utca 59. szám alatti, a 
város magánvagyonában levő felület 
versenytárgyaláson való bérbe adásáról 

135-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város terü-
letén található bérlésre alkalmas beltel-
kek minimális évi bérének jóváhagyá-
sára 

136-os számú határozat
a Kissomlyó utca 9. szám alatti, a város 
magánvagyonában levő ingatlan ver-
senytárgyaláson való bérbe adásáról

137-es számú határozat
a Bolyai János utca 8. szám alatti, az ál-
lam vagyonában levő ingatlan verseny-
tárgyaláson való bérbe adásáról 

138-as számú határozat
a Hargita utca 59. szám alatti, az állam 
vagyonában levő ingatlan versenytár-
gyaláson való bérbe adásáról 

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

140-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város kép-
viselőjének felhatalmazásáról az Alcsík 
Kistérség Fejlesztési Társulás közgyű-
lésén való szavazásról a köztisztasági 
szolgáltatások díjszabásának módosítá-
sát illetően

141-es számú határozat
a  csíkszeredai élelmiszerpiac elköltöz-
tetéséről

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

143-as számú határozat
a Kossuth Lajos utca 20–26. szám 
alatti tömbház hőszigetelése megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2017/333-as számú határozat 
módosítására

144-es számú határozat
a 2018/429-es számú megállapodás-szer-
ződés rendelkezései teljesítésének elemzé-
sét és ellenőrzését végző bizottság kineve-
zéséről n

Anyakönyv

– 2020. május –

Születések

Bancsi Péter-Máté
Virág Ákos
Sándor Kata 
Ambrus Zsófia
Vaszi Panka
Ambrus Krisztián
Farkas Dóra
Gothár Vince
Biró Máté
Iacob Sonia
Bara Máté
Salamon Gréta
Becze Vajk
Ujfalvi Csilla
Péter Dorka
Keresztes Erik
Brandiu David
Petrikó Katalin
Szatmári Bendegúz
Căluți Andrei-Mateo
Sipos Hunor

Elhalálozások

Beder Tiberiu
Brugger Susana
Gergely Iosif
Bartó Maria
Kalamár Sebestyén
Buzás Martin
Ferencz Pavel
Guczuly Aranka
Schwarcz Ilona
Paltan Ana
Péter Erzsébet
Fülöp Gabriela-Terezia
Racz Elena
Tankó-Farkas Petru
Janossy Margareta
Salamon Eva
Miklós Béla

Házasságkötések

Salamon Endre-Ákos – 
Lönhárd Erika-Mária

László Zalán – 
Tornai Tünde

Kánya Botond – 
Fehér Andrea n
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A hónap üzenete
Ballagjatok el, 
térjetek vissza!

Az iskolai ballagás egy tanulmányi 
fokozat, egy életszakasz lezárása – 
akkor is, ha fizikailag nem volt/lesz 
idén hagyományos kicsengetés. Ez-
zel együtt pedig szívszorító búcsú az 
osztálytársaktól, a tanároktól, a hőn 
szeretett vagy éppen sokat szidott 
iskolától. A véndiák sok esetben a 
várostól is búcsúzik, és a szülőktől, 
barátoktól, szomszédoktól távol 
folytatja tanulmányait vagy áll mun-
kába. 

Kedves csíkszeredai végzősök! 
Bármerre is vezet tovább az utatok, 
kívánjuk, hogy sikerüljön helytáll-
notok! A batyutokból sose fogyjon 
ki a tudás, a fiatalság, az élet szere-
tete! Köszönjük, ha itt maradtok a 
városunkban! És köszönjük, ha visz-
szatértek a városunkba – akár évek 
múlva is! Bárhogy is történik, számí-
tunk rátok: szenvedéllyel, szeretettel 
és alázattal építsétek tovább a jövő 
Csíkszeredáját! n

Trianon 100Búcsújárás helyett „búcsújárvány”

A koronavírus terjedése miatt hozott 
országos rendelkezések korlátozzák 
a gyülekezési jogot, de engedélyezik a 
szabadtéri templomi alkalmakat. Eb-
ben a kettősségben vágott bele a csík-
somlyói ferences rend a hagyományos 
pünkösdi búcsú szervezésébe, és ilyen 
körülmények között kereste Csíkszere-
da Polgármesteri Hivatala – más ható-
ságokkal karöltve – annak a megoldását, 
hogy teljességében mégse maradjon el a 
búcsú.

A szentmisét Kovács Gergely gyu-
lafehérvári érsek mutatta be Jakubinyi 

György nyugalmazott érsekkel és Ta-
más József nyugalmazott segédpüspök-
kel együtt.

Kovács Gergely kifejtette: nem biztos, 
hogy rossz, amit mi annak látunk, és az 
ezúttal csakis lelkiekben megvalósuló 
zarándoklatról úgy vallott, mint olyan 
jelenségről, amely visszavezet bennün-
ket a lényeghez, az ünnep magvához.

A templomudvaron szerény létszám-
ban hívek gyűltek össze, de alapvetően 
meghallották a zarándokok a ferencesek 
– és a polgármeseri hivatal – üzenetét: 
lélekben éltük meg a zarándoklatot. n

Száz évvel ezelőtt írták alá a Magyar-
országot felszabdaló, az erdélyi ma-
gyarokat az anyaországtól elszakító 
trianoni békediktátumot. A tragikus 
esemény évforulóján Csíkszeredában 
is szabadtéri megemlékezéseket tar-
tottak. Az RMDSZ Csíki Területi 
Szervezete a Székely Hadosztály csík-
somlyói emlékművénél szervezett meg-
emlékezést. A Szent Kereszt Plébánia 
az esti szentmisét követően szervezett 
rövid megemlékezést. Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester itt helyezte el a 
megemlékezés koszorúját. n


