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Kezdődik az általános tavaszi nagytakarítás
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala és az 
Eco-Csík Kft. idén március 16. és április 3. 
között szervezi a tavaszi nagytakarítást. A 
városszépítő akció magában foglalja a me-
gyeszékhely minden utcájának, járdájának 
takarítását, portalanítását. Ezzel párhuza-
mosan lomtalanítást is szerveznek. 

A nagytakarítást megelőzően, illetve az-
zal párhuzamosan elvégzik a fák metszé-
sét, a közterületi zöldövezetek karban-
tartását, az esővízcsatornák kitisztítását 
is. Emellett az utcabútorzatok (padok, 
szemetesek, védőkerítések) és a játszó-
terek javítására, a forgalmi táblák ese-
tenkénti újrafestésére is sor kerül. Ahol 
szükség van, kövezést, hidegaszfaltozást 
is végeznek a takarítást követően. 

A nagytakarítás ideje alatt a város terü-
letén lomtalanítási akció is zajlik, amely-
nek keretében a magánszemélyeknek és 
az intézményeknek is lehetőségük nyílik 
civilizált körülmények között, ingyen 
megszabadulni a feleslegessé vált nagyobb 
használati tárgyaktól, elektronikai eszkö-
zöktől stb. A lakóövezetekben a szemét-
tárolók mellé kell helyezni a lomtalaní-
tásból származó hulladékot (lehetőleg az 
utcában beütemezett takarítási időpontot 
megelőzően), a magánházak lakói a ka-

pujuk elé helyezhetik ki lomokat március 
25–31. között a program szerinti hulla-
dékszállítási napon.

Kérjük a lakosságot, hogy járuljanak 
hozzá az akció sikerességéhez: végezzék 
el a zöldövezetek karbantartási munká-
latait tömbházaik, lakóházaik, cégszék-
helyeik körül. Azzal is segítik a hivatal 
által irányított takarítócsoportokat, ha 
az ütemezés szerinti időszakban jármű-

veikkel nem parkolnak a jelzett közte-
rületeken, és szabadon hagyják a takarí-
tásra váró út-, parkoló- és járdaszakaszt! 
Bár maga a takarítás csak 13.00 órakor 
kezdődik, a takarítás útjábanálló autók 
elszállítását már 9.00 órakor elkezdik.

Megértésüket és együttműködésüket 
köszönjük!

Az általános tavaszi nagytakarítás az 
alábbi ütemterv szerint zajlik:

dátum időköz utca, sétány
március 16., hétfő 13.00–20.00 óra Müller László utca, Gyermek sétány
március 17., kedd 13.00–20.00 óra Pacsirta és Suta sétány

március 18., szerda 13.00–20.00 óra Nárcisz sétány
március 19., csütörtök 13.00–20.00 óra Fenyő és Lendület sétány

március 20., péntek 13.00–20.00 óra Temesvári sugárút I., Kőrösi Cs. Sándor utca
március 21., szombat 09.00–17.00 óra Testvériség sugárút

március 23., hétfő 13.00–20.00 óra Szabadság tér, 
március 24., kedd 13.00–20.00 óra Temesvári sugárút II. 

március 25., szerda 13.00–20.00 óra Decemberi forradalom  utca
március 26., csütörtök 13.00–20.00 óra Octavian Goga sétány  

március 27., péntek 13.00–20.00 óra Nagy István és Szív utca
március 28., szombat 09.00–17.00 óra Kossuth Lajos és Gál Sándor utca

március 30., hétfő 13.00–20.00 óra Zöldségpiac, Piac utca
március 31., kedd 13.00–20.00 óra Jégpálya negyed 
április 1., szerda 13.00–20.00 óra Nagyrét és Fűzfa utca

április 2., csütörtök 13.00–20.00 óra Mérleg utca, Brassói út
április 3., péntek 13.00–20.00 óra Hargitafürdő

Szelektív hulladékgyűjtési verseny: 
csatlakoztak az óvodák is

Az Eco-Csík Kft. és Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatala idén is meghirdette 
az iskolák közti szelektív hulladékgyűj-
tési versenyt, és ezúttal az óvodák is 
benevezhettek – saját kérésükre. Tavaly 
két hónap alatt 14,5 tonna újrahaszno-
sítható hulladékot gyűjtöttek a diákok 
és a csíkszeredai Xantus János Általá-
nos Iskola nyerte a versenyt.

A verseny elsődleges célja a környe-
zettudatos nevelés és a minél nagyobb 
mennyiségű újrahasznosítható hulladék 
begyűjtése, ezért egy héttel kitolták a 

benevezési határidőt, és a verseny ér-
demben március 9-én kezdődött. 

Csíkszeredából négy általános isko-
la (Liviu Rebreanu, Nagy Imre, Petőfi 
Sándor és Xantus János) és öt közép-
iskola ( Joannes Kájoni Szakközépisko-
la, Márton Áron Főgimnázium, Nagy 
István Művészeti Középiskola, Venczel 
József Szakközépiskola) mellett négy 
óvoda is bejelentkezett (Aranyalma, 
Csipike, Kis herceg, Napocska).

A verseny május 29-ig tart és diák-
létszám-arányosan díjazzák őket hulla-
déktároló edényekkel. n
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Mi történt a városban 
2020 februárjában?
FEBRUÁR 3.

Új szolgáltatás az Eco-Csíknál
Az Eco-Csík térségi hulladékgazdál-
kodási vállalat új szolgáltatást indított 
februárban: minden hónap első hétfő-
jén ingyenesen átveszik a lomtalanítás-
ból származó hulladékokat (bútorok, 
matracok, ruhaneműk), az elektronikai 
hulladékokat, illetve a tisztán gyűjtött, 
újrahasznosítható hul ladéktípusokat 
(műanyag, fém, papír, üveg). A cég szék-
helyén (Csíkszereda, Akác utca 1. szám) 
azoktól veszik át a hulladékokat, akik 
személyi igazolványukkal (vagy annak 
másolatával) igazolják, hogy a vállalat 
szolgáltatási területén laknak.

FEBRUÁR 5.

Bejelentették: idén is 
megszervezik az Operahetet
Folytatódik az együttműködés Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala és a Ko-
lozsvári Magyar Opera között, ennek 
jegyében pedig idén is megszervezik 
a Székelyföldi Operahetet. A társu-
lat négy művel, hét fellépéssel érkezik 
Csíkszeredába június 2–7. között. A 
kínálattal kapcsolatban Szép Gyula, az 
opera igazgatója elmondta: a tavalyi jól 
bevált műsorszerkezetet követve ezúttal 
is a nemzeti operáink egyik legismer-
tebb darabjával, Erkel Ferenc Hunyadi 
Lászlójával nyit a rendezvénysorozat. A 
gyermekeket ezúttal Kacsóh Pongrác 
János Vitéz című alkotásával szólítják 
meg, az operett rajongóinak pedig Le-
hár Ferenc Cigányszerelmét hozzák el. 
Az Operahetet ezúttal is világszerte 
ismert darab zárja: Giuseppe Verdi Ri-
golettója csendül fel vasárnap. Jegyek 
vásárolhatók a Csíki Mozi jegypénztá-
rában és az eventbook.ro jegyértékesítő 
portálon.

Súlyos viharkárok
Hatalmas szélvihar vonult végig a csíki 
térségen is: egész hegyoldalakon tarol-
ta le az erdőket, korábban sosem látott 
széldöntéseket okozva. Csíkszeredát 
illetően a legtöbb kart Hargitafürdő 
szenvedte el, de személyi sérülés nem 
történt, és lakóház sem sérült súlyosan. 
Ugyanakkor több melléképületben, au-
tóban is kárt tett az ítéletidő.

FEBRUÁR 10.

Indulhat a rezidensképzés
 Csíkszeredában
Sajtótájékoztatón jelentette be a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi Kórház 
vezetősége, hogy az egészségügyi mi-
nisztérium jóváhagyta a rezidensképzés 
elindítását a csíkszeredai kórházban. 
Mindeddig csak egyetemi központok-
ban képezhették a fi atal szakembereket, 
törvénymódosítást követően azonban 
lehetővé tették a rezidensképzést azon 
kórházakban is, amelyek ugyan nem 
egyetemi központokban, de kiemel-
kedően működnek. A minisztérium 
Csíkszeredában 19 szakon hagyta jóvá 
a képzések indítását.

FEBRUÁR 12.

Rendeznék a nyugati ipari 
övezetet és a Nagyrétet
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
megalapozta két sajátos városrész – a 
nyugati ipari övezet és a Nagyrét – ren-
dezését: az övezeti rendezési terv (Plan 
Urbanistic Zonal – PUZ) elkészíté-
sének szerződését február 12-én írták 
alá ugyanazon bukaresti céggel, a Total 
Business Landdel összesen 266 560 lej 
értékben. A PUZ első lépésben csak 
vázlatszerűen készül el, majd az érintett 
telektulajdonosok, cégek közmeghall-
gatása után, az észrevételek fi gyelembe 
vételével véglegesítik. 

FEBRUÁR 14.

Kezdődhet a Suta-tó 
rehabilitációja
Már csak a kivitelezőt kell megtalálni 
ahhoz, hogy elkezdődhessen a Suta-tó 
helyreállítása – számolt be a rég várt fej-
leményről február 14-én a Székelyhon. 
A Csíkszentlélek község közigazgatási 
területén fekvő, de a zsögödi árvízkárok 
megelőzésében kulcsfontosságú tó vizét 
2007-ben engedték le, hogy biztonsá-
gosabbá tegyék a gátat. Anyagi fedezet 
azonban nem került, és az évek során 
tönkrement a valaha szabadidőparknak 
megálmodott komplexum és környéke. 
Az Olt Vízügyi Igazgatóság ügykezelé-
sébe tartozó tó helyreállítása akár már 
idén elkezdődhet.

FEBRUÁR 16.

Bemutató a Csíki Játékszínnél
Újabb, kolozsvári „nagyágyúval” lét-
rehozott színdarabot mutattak be a 
Csíki Játékszínben. A Bogdán Zsolt-
tal való együttműködést (Sirály) kö-
vetően a legrangosabb erdélyi magyar 
színház Jászai Mari-díjas művészét, 
Hatházi Andrást is bevonzották a 
csíkszeredai együttműködésbe. A 
brassói születésű színész, rendező 
Halász Péter Gyerekünk című darab-
ját rendezte a Csíki Játékszín színpa-
dára.

FEBRUÁR 21.

Kinyilvánították 
a területvásárlási igényt
Az Eco-Csík Kft. többségi tulajdono-
saként Csíkszereda Önkormányzata 
soron kívüli tanácsülésen kinyilvání-
totta, hogy meghirdetik a szándékot 
egy, a nyugati ipari övezetben található 
3000–6000 négyzetméteres, kövezett 
vagy aszfaltozott udvarral, valamint 
szerelőműhelynek, garázsnak megfe-
lelő építményekkel rendelkező terület 
megvásárlását a cég számára. Az Eco-
Csík gépei és műhelyei jelenleg a Gos-
com-udvaron találhatók, és a követ-
kező években – a mobilitási stratégia 
mentén – ezen a területen alakítják ki 
az autóbusztelephelyet, a szerelőmű-
helyeket és az üzemanyag-töltőállo-
mást. n
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Csíkszereda a régió egyik legjobb pályázója

Csíkszereda Megyei Jogú Várost a Köz-
ponti Regionális Fejlesztési Ügynökség 
legfőbb pályázói és haszonélvezői közé 
sorolta Simion Crețu. Az ügynökség 
vezérigazgatója szerint a 2014–2020-as 
finanszírozási időszak zárásáig előre-
láthatólag 21 megkötött finanszírozási 
szerződése lesz Csíkszeredának mint-
egy 64 millió euró értékben, ezzel vár-
hatóan a régió első vagy második leg-
több szerződést aláíró városa lesz.

A Központi Fejlesztési Régió hat me-
gyéből áll – Brassó, Fehér, Hargita, Ko-
vászna, Maros, Szeben –, közülük kettő 
(Brassó és Szeben) az ország legfejlet-
tebb megyéi közé sorolható, gazdaságilag 
erős megyeközpontokkal. A hat megye-
székhely közül éppen Csíkszereda a leg-
kisebb, de az uniós alapok lehívásának 
tekintetében mégis élen jár. Ezt maga 

Simion Crețu, az ügynökség vezérigaz-
gatója jelentette ki a február 27-i, Ráduly 
Róbert Kálmán polgármesterrel közösen 
tartott csíkszeredai sajtótájékoztatóján.

A korábbi, 2007–2013-as periódus-
ra vonatkozóan Crețu arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a 26 millió euró összér-
tékű 13 csíkszeredai projekt mindegyi-
ke megvalósult. 

A mostani, 2014–2020-as költségve-
tési ciklusban megpályázott projekteket 
2023. december 31-ig kell lezárni. Mind-
eddig 17 projekt finanszírozási szerző-
dését írták alá (11 tanintézményi épület 
felújítása, három szerződésben 12 tömb-
ház hőszigetelése, a Kós Károly Szakkö-
zépiskola tanműhelyének megépítése, a 
Micimackó Napközi Otthon felújítása, 
illetve a szeredai strand melletti zöldöve-
zet-rehabilitációs projekt). A mobilitási 
projekteket finanszírozó szerződés meg-

kötése előkészítési fázisban áll, és három 
újabb szerződésből 23 további tömbház 
hőszigetelésére lehet számítani. Mind-
ezzel együtt várhatóan 64 millió euróra 
rúg majd az az összeg, amelyet az aktu-
ális ciklusból Csíkszereda lehív. A vissza 
nem térítendő összegeket 56 millió lejre 
becsülte Simion Crețu. A felsoroltak 
mellett a Harvíz Rt. óriásprojektje to-
vábbi 17,5 millió euró értékű fejlesztést 
jelent a megyeszékhelynek.

A következő, 2021–2027-es finan-
szírozási időszakot illetően még nagyon 
sok a kérdőjel, de az már ismeretes, hogy 
Csíkszereda pályázni fog a mostani idő-
szakból elmaradó gyalogos és kerék-
páros vasúti felüljáró, illetve a 2025-ig 
érvényes mobilitási stratégiában kijelölt, 
a várost az Olt jobb oldalán elkerülő te-
relőút megvalósítására.

Ráduly Róbert Kálmán újságírói kér-
désre hangsúlyozta: a munkaerőpiaci 
kihívásokra a projektek értékének eme-
lésével tudnak válaszolni. Szemléltető 
adatként közölte: a 11 tanintézményi 
épület felújítására összesen 750 ezer lej 
lett volna a terv szerinti önrész, ez az ér-
ték azonban mára meghaladja a 27 mil-
lió (!) lejt. Ekkora összeg előteremtése 
csak a jól gazdálkodó városok számára 
lehetséges, számos önkormányzatot ép-
pen az gátol a fejlesztésekben, hogy sa-
ját alapokból nem tudja finanszírozni a 
projektértékek növelését – fejtette ki. n

Aranyalma és Nagy Imre: 
folyik a kivitelezés 

nem térítendő támogatás a két projekt 
esetében 8,99 millió lej. A falak hőszi-
getelése mellett felújítják a tetőzetet 
és az alagsort, a víz-, a fűtés- és a vil-
lanyhálózatot, és napelemekkel látják 
el az épületeket. Mindkét esetben hat 
hónap a kivitelezési határidő. n

Február 20-án az Aranyalma Napközi 
Otthon, február 26-án pedig a Nagy 
Imre Általános Iskolában kezdődtek el 
a felújítási munkálatok. Mindkét pro-
jekt javarészt uniós alapokból valósul 
meg: előbbi összértéke 5,88 millió lej, 
utóbbié pedig 8,39 millió lej, és a vissza 

Ingyenes WiFi lesz Csíkszereda központjában
Már a pünkösdi búcsú idejére „WiFibe 
borul” Csíkszereda központja, az Euró-
pai Bizottság WiFi4EU pályázatának 
nyerteseként ugyanis tíz hozzáférési 
pontot (access point) üzemeltetnek be a 
következő hónapokban.

Füleki Zoltán alpolgármester, Csiszér 
András, a polgármesteri hivatal IT szak-
embere, valamint László Pál, a kivitelezés-
sel megbízott helyi cég, a Best-Telekom ad-
minisztrátora sajtótájékoztatón ismertette 
március 4-én a projekt főbb tudnivalóit.

Mint Csiszér András elmondta: tavaly 
májusban nyerte el Csíkszereda az Eu-
rópai Bizottság WiFi4EU nevű pályá-
zatának 15  000 euró értékű utalványát. 
Ennek köszönhetően a Promenádon, a 

Petőfi Sándor utcában, a Majláth Gusz-
táv Károly téren és részben a Gál Sándor 
utcában – összesen 42 000 négyzetméte-
ren – bárki ingyenesen hozzáférhet majd 
az internethez. László Pál szerint a pün-
kösdi határidő tartható, a tíz hozzáférési 
pont pedig 30–500 Mb/s-os sebességet 
biztosít.

„Ez egy újabb lépést jelent az okos 
város, a digitális Csíkszereda irányába. 
Olyan helyszíneket választottunk, ame-
lyek a helyiek és a turisták, a fiatalok 
és az idősek körében is népszerűek. A 
15 000 eurós utalvány fedezi az eszköz-
szükségletet és a szerelési költségeket, 
magát az internetszolgáltatást pedig a 
későbbiekben a polgármesteri hivatal 
fizeti” – fejette ki Füleki Zoltán. n
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Korodi Attila lesz 
az RMDSZ polgármesterjelöltje

Az RMDSZ március 7-i csíkszere-
dai előválasztásának eredményeként 
Korodi Attila lesz a szövetség csík-
szeredai polgármesterjelöltje az idei 
helyhatósági választásokon. A sosem 
látott magas részvétel mellett a par-
lamenti képviselő a szavazatok 73,78 
százalékát kapta.

Csíkszeredában tétje lett az RMDSZ 
hagyományos előválasztásainak: a várost 
16 éve vezető Ráduly Róbert Kálmán 
és Korodi Attila parlamenti képviselő, 
korábbi környezetvédelmi miniszter sze-
mélyében két erős jelölt szállt versenybe a 
polgármesteri tisztségért.

A kampány során minden várako-
zást felülmúlóan sikerült mozgósítani 
a várost, és 8558 csíkszeredai polgár 

járult az urnák elé. A választók a vál-
tásra szavaztak: 6236 szavazatot ka-
pott Korodi, 2211-et pedig Ráduly. A 
különbözet az érvénytelen szavazatok 
számából adódik.

Az előválasztás a tanácsosokat is 
rangsorolta. Az RMDSZ-nek jelenleg 
13 önkormányzati képviselője foglal 
helyet a testületben, a jelöltek listájá-
nak első 13 helyén pedig a következő 
sorrend alakult ki az előválasztáson: 
Ambrus Lilla, Sógor Enikő, Ábrahám 
Előd-Lajos, Bors Béla, Szikszai Tamás, 
Tófalvi Éva, Szőke Domokos, Bardócz 
László, Kirmájer Enikő, Füleki Zoltán, 
András Hunor Jenő, Kálmán Dénes, 
Bíró Albin. 

A helyhatósági választások időpontja 
még nincs leszögezve. n

Adótörlesztés  
10 százalékos 
kedvezménnyel
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala emlé-
kezteti a városlakókat, hogy egyetlen 
részletben való fizetés esetén 10 száza-
lékos kedvezménnyel törleszthetik már-
cius 31-ig a helyi adókat és illetékeket. 

Magánszemélyek esetében mindhárom adó-
nemre (épület-, telek- és gépkocsiadó) ér-
vényes a kedvezmény, jogi személyek csakis 
az épületadójukat fizethetik be kedvezmé-
nyesen. Március 31. egyben az adók és ille-
tékek első félévi befizetésének határideje is.

A polgármesteri hivatal pénztára hét-
főn, kedden és csütörtökön 8.00–13.00, 
illetve 14.00–17.00 óra között, míg 
szerdán és pénteken 8.00-tól 13.00 órá-
ig fogadja az adófizetőket. A tartozáso-
kat ugyanakkor online is befizethetik a 
www.ghiseul.ro portálon keresztül, vagy 
pedig banki átutalással. n

Megemlékeztek 
a kommunizmus 
áldozatairól
A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei 
Szövetsége szervezésében tartott ünnep-
ségen idézték fel a kommunista diktatúra 
áldozatainak és üldözöttjeinek emlékét 
március 9-én, hétfőn Csíkszeredában.

A romániai politikai üldözöttek és meg-
hurcoltak emléknapján a Promenádon 
lévő emlékműnél Kelemen Csongor és 
Nagy Benedek politikai meghurcoltak 
köszöntötték elsőként az egybegyűlteket, 
majd Lukács Bence Ákos konzul szólalt 
fel. Őt követően Csíkszereda polgármes-
tere, Ráduly Róbert Kálmán foglalta össze 
ünnepi gondolatait. Megköszönte a po-
litikai foglyoknak azt a szolgálatot, amit a 
városért és a régióért tesznek. Kifejtette: a 
meghurcoltak sok tanulsággal szolgálnak, 
hiszen olyan időszakban kellett helytállni-
uk, amikor a világot megváltoztatni akarók 
mindent megtettek a régi lerombolásáért és 
egy új létrehozásáért. 

A megemlékezés végén az egybegyűltek 
elhelyezhették a kegyelet koszorúit és 
virágait. n

Litzmann-túra rekordrészvétellel

Minden eddiginél népesebb csapat vá-
gott neki a Magyaros-tető 1917. márci-
us 8-i elfoglalása évfordulójának alkal-
mából szervezett Litzmann-emléktúrán. 
A stratégiai fontosságú magaslatot Karl 
Litzmann haditervei alapján foglalták 
vissza a szovjetektől 103 évvel ezelőtt, 
ennek emlékére 2017 óta Csíkszereda 

Polgármesteri Hivatalának szervezé-
sében minden évben túrára indulnak a 
hegytetőre. Idén Csíkszeredából közel 
40-en vágtak neki a túrának, a csík-
szentmártoniakkal, a háromszékiekkel 
és a miskolciakkal kiegészülve mintegy 
hatvan résztvevője volt a március 8-i tú-
rának. n
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 Új erőre kapnak a PNDL-s fejlesztések

A Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjából újabb fontos fejlesztések kez-
dődnek el Csíkszeredában: napközi 
épül, aszfaltozzák a terelőutat és a Zsö-
göd utca második szakaszát.

A megyeszékhely összesen tíz projekt-
re nyert támogatást a Helyi Fejlesz-
tések Országos Programjából (Prog-
ramul Național de Dezvoltare Locală 
– PNDL) összesen 44,11 millió lej 
értékben. Négy utca – a Zsögödi Nagy 
Imre, az Ifj úság, a Kicsimező és a Kő-
bánya – átfogó felújítása már véget ért, 
a Kalász negyed felújítását pedig idén 
szintén befejezik.

A Nagy István Művészeti Iskola és a 
Petőfi  Sándor Általános Iskola torna-
termének megépítése még várat magára, 
de amint az időjárás és a műszaki körül-
mények lehetővé teszik, a többi három 
projektnél kezdődhet a kivitelezés. 

A Malom övezetbeli napközi nyolc 
óvodás csoportnak – összesen 160 gyer-

meknek – teremt otthonos környezetet 
reggeltől késő délutánig. A beruházás 
értéke meghaladja a 10,6 millió lejt, a 
PNDL ebből közel 2 milliót fedez. A 
Dedeman barkácsáruházzal szemben 
4255 négyzetméteren megvalósuló in-
tézmény 28 új munkahelyet is biztosít 
majd. Amint az időjárási körülmények 
megfelelnek, a marosvásárhelyi Multin-
vest Kft. nekilát a kivitelezésnek. A be-
fejezéshez 24 hónap áll a rendelkezésére.

Ugyancsak a kedvező feltételek telje-
sülését várják a Zsögöd utca második 
– a lovardától a Natúr lakóparkig tartó 
– szakaszának az aszfaltozásához. Az 
1305 méteres szakaszon a gyalogosok 

és a biciklisek számára is leválasztanak 
egy sávot. Az ING Service-szel kötött 
kivitelezési szerződés értéke közel 1,9 
millió lej, a projektet pedig 1,27 millió 
lejjel támogatja a PNDL. A kivitelezési 
idő négy hónap.

Ugyancsak a központi költségvetés 
társfi nanszírozásával valósul meg a vá-
ros elkerülőútjának 1,2 kilométeres, 
egyelőre makadámmal borított szaka-
sza. Az aszfaltozás várhatóan június-
ban kezdődik, de a szalagkorlátok és a 
közvilágítási elemek szerelése már áp-
rilisban elkezdődik. A hat hónapos ki-
vitelezési idővel kiírt munkát is a fenti 
cég nyerte meg, az 5,37 millió lej értékű 
szerződést március elején írták alá. A 
teljes projektre 14,87 millió lejt kapott 
a város a PNDL-ből. n

Aszfaltozás kezdődik a Csobotfalván is
Helyi forrásokból aszfalttal borítják a 
Kájoni János utca végét is: a csobot-
falvi városszélen a buszmegállótól szá-
mítva 608 méteren – az utolsó házig, 
két mellékutcával együtt – felújítják az 

útszakaszt. Az ING Service-szel még 
tavaly novemberben írták alá a kivite-
lezési szerződést 833 569 lej értékben. 
A kivitelezés várhatóan áprilisban kez-
dődik és három hónapon át tart. n

Szeredai strand: vonzóvá teszik a befektetőknek

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
február 19-én aláírta a szeredai strand 
melletti terület rendezését szolgáló 
projekt fi nanszírozási szerződését. A 
zöldövezet-rehabilitációt nagyrészt eu-
rópai uniós forrásokból fedezik, a Re-
gionális Operatív Program 6,17 millió 
lejjel támogatja a szabadidőpark megva-
lósítását. A műszaki terveknek március 
végéig kell elkészülniük, a majdani kivi-
telezőnek pedig 2021. november végéig 
kell befejeznie a munkát.

A Regionális Operatív Programnak az 
elhanyagolt övezetek rendezését szolgáló 
4.2-es kiírásából Csíkszereda Polgármes-
teri Hivatala a szeredai strand melletti 
19 500 négyzetméteres terület rehabi-
litációját pályázta meg. A 7,28 millió lej 
összértékű projektből 6,17 millió lejt 
uniós és kormányalapból biztosítanak, 
1,11 millió lejt pedig saját költségvetés-
ből fedez a helyi önkormányzat. A fi nan-
szírozási szerződés aláírásának másnap-
ján Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 
polgármestere és Lukács Péter tervező 
közös sajtótájékoztatón számolt be a 
projekt tudnivalóiról.

„A szabadidős tevékenységek szem-
pontjából áttörést jelent ez a projekt. 
Zöld sziget lesz fantáziadús megoldá-
sokkal” – fogalmazott Ráduly Róbert 
Kálmán. Hangsúlyozta: a zöldöve-
zet-rehabilitációra szakosodott cé gek 
nem annyira túlterheltek, mint a tömb-
ház- vagy útfelújítással foglalkozók, 
ezért remélhetőleg lesz jelentkező a 
szándék szerint áprilisban meghirde-
tendő kivitelezési közbeszerzésre. 

Lukács Péter kifejtette: a projekt 
keretében a Fürdő utca teljes hosszán 
kerékpárút épül a szabadidőparkig – 
összesen 1,2 km-es hosszúságban –, 
a parkban pedig zöldtetős kiszolgáló 
épület (illemhellyel, biciklitározóval), 
sportpályák (foci, lábtenisz, futó, te-
repbicikli), játszótéri és mászóelemek, 
kilátó, és a növényvilágot bemutató 
tanösvény is helyet kap, és egy föld-
töltés segítségével a szélvédettségen is 
javítanak.

A Fürdő utcai kerékpárútba csatla-
kozni fog a majdani gyalogos- és ke-
rékpáros felüljáró, így a város kerék-
párút-hálózata, illetve az egyre inkább 
kiépülő szécsenyi városrész is rácáfol 

arra, miszerint a helyszín távol lenne a 
várostól. 

A műszaki tervek március végére el-
készülnek, áprilisban pedig várhatóan 
meg is hirdetik a kivitelezés közbeszer-
zését. A munkálatnak 2021. november 
végéig kell befejeződnie. A városvezetés 
reméli, hogy az övezet rendbetétele arra 
sarkallja a befektetőket, hogy kibéreljék, 
felújítsák és működtessék a szép emlékű 
szeredai strandot. n
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A városi önkormányzat februári határozatai

Csíkszereda Önkormányzata február 
21-én soron kívüli, február 28-án pe-
dig soros havi tanácsülését tartotta, és 
összesen 45 határozattervezetet foga-
dott el.

32-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2020. 
évi költségvetését, illetve a 2021–2023-
as periódusra vonatkozó becsléseket 
elfogadó 2020/12-es számú határozat 
módosítására

33-as számú határozat
a Széndioxid-kibocsátás csökkentése 
Csíkszeredában a fenntartható mobili-
tási terven alapuló beruházások megva-
lósításával megnevezésű pályázatnak és 
költségeinek elfogadására

34-es számú határozat
a Kossuth utca, Hargita utca, Temesvár 
sugárút és Nagyrét utca rehabilitációja 
megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentá-
ciójára vonatkozó 2018/351-es számú 
határozat módosítására

35-ös számú határozat
a Buszpályaudvar felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok jóvá-
hagyási dokumentációjára vonatkozó, utó-
lag módosított és kiegészített 2016/68-as 
számú határozat módosítására

36-os számú határozat
egy, az ipari övezetben található ingat-
lan megvásárlását előirányzó tanulmány 
jóváhagyására

37-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

38-as számú határozat
a Lejtő utca felújítása megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatok jóvá-
hagyási dokumentációjára vonatkozó 
2018/192-es számú határozat módo-
sítására 

39-es számú határozat
az Aranyalma Óvoda felújítása meg-
nevezésű pályázat jóváhagyására elő-
terjesztett, utólag módosított és kiegé-
szített 2017/338-as számú határozat 
módosítására 

40-es számú határozat
a Nagy Imre Általános Iskola felújítá-
sa megnevezésű pályázat jóváhagyására 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2018/109-es számú határozat 
módosítására 

41-es számú határozat
az Aranyalma Óvoda felújítása megne-
vezésű beruházás beavatkozási mun-
kálatok jóváhagyási dokumentációjára 
vonatkozó, utólag módosított és kiegé-
szített 2017/98-as számú határozat 
módosítására

42-es számú határozat
a Nagy Imre Általános Iskola felújítása 
megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok jóváhagyási dokumentáci-
ójára vonatkozó, utólag módosított és 
kiegészített 2017/217-es számú hatá-
rozat módosítására 

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

44-es számú határozat
a 2020–2021-es tanévben a bölcsődébe 
beíratott gyerekek havi eltartási költsé-
gének az elfogadásáról

45-ös számú határozat
a bölcsődés gyermekek napi étkeztetési 
támogatása értékének növeléséről

46-os számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, fogyatékkal élő személyekkel 
foglalkozó szervezetek, alapítványok 
tevékenységeinek 2020-ban tervezett   
programjainak finanszírozására vonat-
kozó 2019/361-es számú, valamint és 
a Csíkszereda közigazgatási területén 
működő, idős személyekkel  foglalkozó 
szervezetek, alapítványok tevékenysége-
inek 2020-ban tervezett programjainak 
finanszírozására vonatkozó  2019/362-
es számú határozat módosítására

47-es számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a 
Romániai Megyei Jogú Városok Egye-
sülete részére

48-as számú határozat
a 2020. évi tagsági díj befizetéséről a 
Romániai Energia Városok Egyesülete 
részére

49-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes szakapparátusa státusjegyzékének a 
módosítására 

50-es számú határozat
az Eco-Csík Kft. 2020-as költségvetésé-
nek és az ezt megalapozó  mellékletek-
nek a jóváhagyására

51-es számú határozat
a Goscom Rt. 2020-as évi költségveté-
sének jóváhagyására

52-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város köz-
vagyonába tartozó, a Szék út 123. szám 
alatti ingatlan részleges rendeltetés-mó-
dosításának a jóváhagyására

53-as számú határozat
a Csíki Fürdők Kft. 2020-as költségve-
tésének és az ezt megalapozó  mellékle-
teknek a jóváhagyására 

54-es számú határozat
a Csíki Trans Kft. 2020-as költségveté-
sének és az ezt megalapozó   mellékle-
teknek a jóváhagyására 

55–76. számú határozatok
Tömbház-hőszigeteléssel kapcsolatos 
beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációinak a módosításáról. 
Az érintett tömbházak a következők: 
Fenyő utca 11 A/B/C/D; Szív utca 
12–14; Nárcisz sétány 1 A/B; Nárcisz 
sétány 6 A/B; Octavian Goga sétány 
10 A/B; Octavian Goga sétány 6 A/B; 
Decemberi forradalom utca 5 A/B; 
Mérleg utca 12–14; Lendület sétány 
5 A/B; Jégpálya utca 12 A/B; Jégpá-
lya utca 14 A/B;  Pacsirta sétány 5; 
Pacsirta sétány 7; Testvériség sugárút 
15 A/B; Testvériség sugárút 11 A/B; 
Müller László utca 4 A/B/C; De-
cemberi forradalom utca 32 A/B; De-
cemberi forradalom utca 34. A, A/B; 
Decemberi forradalom utca 26 A/B; 
Tudor Vladimirescu utca 17; Octavian 
Goga sétány 2 A/B; Octavian Goga sé-
tány 4 A/B. n
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 Anyakönyv

– 2020. február –

Születések

Máthé Ádám
Cojocaru-Blaga Anastasia
Székely-Vakon Gréta
Bota Boglárka
Ferenczi Dominik
Gere Lelle
Truța-Vízi Cristian
Miklós Benedek
Boldizsár Adorján-Martin
Micu Teodor
Lutz Lelle
Balázs Petra-Ioana
Tulit Gergő
Gábor Szabolcs

Bogdán-Szenkovits Bálint
András Zselyke

Elhalálozások

Márkos Elisabeta
Borbath Alexandru
Laba Ioan
Fekete-Kaszoni Nistor
Füstös Ladislau-Eugen
Imre Josif
Máté György
Kopacz Stefan
Tankó Eva
Tamás Magdolna
Kosza Elisabeta
Kristó Tivadar
Szántó Elizabeta
Oprea Francisc
Kedves Pavel
Péterffy Anna-Mária
Hadnagy Lajos

Albert Elisabeta
Mihály István
Kendy Maria
Tankó Béla
Czikó Gavril
Makó Magdalena
János Maria
László Ferenc
Silló László-Gábor

Házasságkötések

Kedves Zalán – Dobos Gyöngyvér
Hanesz György-Zsolt – 

Nagy Tünde-Rozália
Gergely László – 

Laszlo Loredana-Irina
Kovács-Bencze Attila – 

Lőrincz Judith
Gavrilescu Andrei – Lacz Antónia
Keresztes Attila – 

Korpos Szende n

Képviselői fogadóórák áprilisban

Az önkormányzati képviselő-testü-
let RMDSZ frakciótagjai rendszere-
sített fogadóórákat tartanak megye-
székhelyünk lakói számára minden 
csütörtökön 14.00 órától a Városháza 

gyűléstermében, az alábbi beosztás 
szerint.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós 
Klára, Tőke Ervin és Mark Dezső So-

rin önkormányzati képviselők minden 
csütörtökön 13.00 órától tartanak foga-
dóórát a Városháza gyűléstermében.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen 
jelentkezzenek be 0266 371 464-es te-
lefonszámon, hétköznap 8.00–15.30 
óra között. n

Név: Szakbizottság: Időpont:

Bors Béla
Oktatási szakbizottság

április 2.
Közigazgatási, jogi szakbizottság

Füleki Zoltán
Gazdasági szakbizottság

április 9.
Oktatási szakbizottság

Fülöp Árpád-Zoltán
Gazdasági szakbizottság

április 16.
Közigazgatási, jogi szakbizottság

Kirmájer Enikő
Oktatási szakbizottság

április 23.
Szociális sport szakbizottság

Nyitott szemmel – köszönjük a segítséget!

Örömmel tapasztaljuk, hogy az utóbbi 
hónapokban egyre többen használják – 
és mindannyian rendeltetésszerűen – a 
Városházi bejelentőt. A polgármesteri 
hivatal honlapján (www.szereda.ro) el-
érhető Nyitott szem program immár a 
SzeredApp okostelefonos alkalmazá-
son keresztül is hozzáférhető.

A Nyitott szem program 2015 óta 
fogadja a városlakók észrevételeit: ron-

gálásokról, meghibásodásokról tájé-
koztathatják a polgármesteri hivatalt, 
annak munkatársai pedig igyekeznek 
a lehető legrövidebb időn belül meg-
oldást nyújtani. A Városházi bejelentő 
indulásakor csak elvétve akadtak ész-
revételek, újabban azonban naponta 
több bejelentés is érkezik. Ezeknek 
mindegyike megalapozott, jogos ész-
revétel, és sokat segít a hibák gördü-

lékeny elhárításában, a rongálások ja-
vításában.

Újabban az ingyenesen letölthető 
SzeredApp nevű okostelefonos alkal-
mazás is jól látható helyen tünteti fel a 
Városházi bejelentőt, amely a polgár-
mesteri hivatal honlapjára irányítja a 
felhasználókat.

Köszönjük, hogy ilyen módon is vi-
gyáz a városunkra! n
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Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal – Vár tér 1. szám, 530110. Telefon: 0266 315 120, fax: 0266 371 165
E-mail: varoshaza@szereda.ro; primaria@miercureaciuc.ro; http://www.szereda.ro

Szerkeszti: Kovács Hont Imre; Korrektúra: Prigye Kinga
Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda
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KÖZÉRDEKŰ

Fogadónapok a főbb városházi szakosztályokon

A csíkszeredai Városháza mindennapi 
törekvése, hogy javítsa kapcsolatait a 
megyeszékhely állami és magánszférá-
hoz tartozó intézményeivel és a megye-
székhely polgáraival. 
Ebből a megfontolásból alább közöljük 
a polgármesteri hivatal főbb osztálya-

inak a fogadónapját és az időinterval-
lumokat, amikor kérdéseikkel, észre-
vételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák vezetőjéhez. 

Ugyanakkor a figyelmükbe ajánljuk, a 
Városházán kihelyezett – az Önök ötletei, 
észrevételei és esetleges panaszai elhelyezé-

sét szolgáló – gyűjtőládát. Az ötlet- és pa-
naszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszolgá-
lati iroda melletti részen található. Kérjük 
kedves ügyfeleinket, hogy a Városházán 
történő ügyintézés során felmerült bár-
mely észrevételüket, panaszukat, ötleteiket 
bátran juttassák el hozzánk e módon is. n

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 
Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság hétfő 09.00 – 10.00 
Főépítész hétfő 09.00 – 13.00 
Főjegyző hétfő 15.00 – 17.00 
Szociális igazgatóság kedd 12.00 – 13.00 
Városgazdálkodási 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 osztály csütörtök 15.00 – 16.00 
Személyi nyilvántartó közszolgálat péntek 09.00 – 13.00 

A hónap üzenete
Tegyük szebbé a városunkat!

Hagyományos módon március végén, 
április elején szervezzük Csíkszereda 
általános tavaszi nagytakarítását. Példás 
összefogása ez a városházának, a köz-
tisztasági vállalatnak és a városlakóknak. 
Méltán tölt el büszkeséggel, amikor azt 
látjuk, hogy a lakók megszervezik egy-
más között a lakóövezet megtakarítását. 
Hiszen mindez a közösségi élet minő-
ségét igazolja: szomszédokként is haj-
landóak vagyunk áldozatot hozni egy-
másért, képesek vagyunk bizonyítani, 
hogy jó gazdái vagyunk az utcánknak, 
a lakónegyedünknek. Ami a mi kezünk 
munkája által válik szebbé, azért a ké-
sőbbiekben is felelősséget érzünk, arra 
jobban vigyázunk. Biztatjuk ezért a vá-
ros lakosságát, hogy osztozzon a közös 
munka örömében: kapcsolódjunk be 
minél nagyobb számban a városszépítés-
be, és őrizzük meg a rendet! n Az asszony szerint itt a helyem, mert ugyanilyen használhatatlan vagyok


