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Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa • Új sorozat, XXV. évfolyam, 4. szám, 2020

 Kétvállra fektette az országot a koronavírus

Decemberben még sokan legyintet-
tünk a Kínában tomboló járványra, sőt 
március elején is még túlzónak érez-
tük az intézkedéseket, a „pánikkeltést”. 
Miután Európa országai is sorra hoz-
ták a gazdaságukat is nagyban veszé-
lyeztető rendelkezéseket, már szinte 
mindannyian kezdtük komolyan venni 
a járványt. És íme, nemrég még bár-
mennyire hihetetlennek tűnt mindez: 
szükségállapot, kijárási tilalom nyomja 
rá a bélyegét a mindennapjainkra, és 
éppen átlépjük a küszöbét egy újabb 
világméretű gazdasági válságnak. Csík-
szereda kiemelkedően helytállt eddig 
ebben a küzdelemben. Együtt elérhet-
jük, hogy a legvégén is kevés veszteség-
gel zárjunk!

Március első hete már szorongással 
teli hangulatban telt el, a második hé-
ten pedig sorra jöttek a megszorítások. 
Csíkszeredában 11-én, a kulturális ese-
mények elhalasztásával indult a lavina. 
Egyik napról a másikra bezárták a vá-
rosi uszodát és a műjégpályát, az after 
schoolokat és az idősek nappali foglal-

koztatóit, teljesen bezárták a kulturális 
intézményeket is, felfüggesztették az 
élelmiszeri piacot és két lépcsőben a vá-
rosi tömegszállítást. Meg természetesen 
a polgármesteri hivatal ügyfélfogadását 
(bővebben: a 4. oldalon).

A szükségállapotot március 16-án 
hirdették meg, és az egymást köve-
tő katonai rendeletek egyre szigorúbb 
megszorításokat vezettek be, egyebek 
mellett a kijárási tilalmat. A belpolitikai 
válságból felocsúdó, félig-meddig kény-
szeredetten megszavazott kormány 
nem mindig állt a helyzet magaslatán. 
Csíkszereda számos helyi intézkedés-
sel megelőzte a bukaresti rendelkezé-
seket, több megelőző megszorítás már 
gyakorlatba volt ültetve, mire országos 
jogszabály bevezette volna az adott szi-
gorításokat.

Országos „premiereket” is magáénak 
tudhat Csíkszereda: a zárt élelmiszeri 
piac kiköltöztetése a megyeháza árkád-
jai alá, vagy a Harmopan mozgóboltja-
inak felkarolása ilyen intézkedéseknek 
számítanak. 

Március 18-án Ráduly Róbert Kál-
mán polgármester meghirdette az Idő-
seinkért elnevezésű városházi szolgálta-
tást, amely azóta számos 65 év feletti 
csíkszeredainak nyújt megbízható se-
gítséget – elsősorban az élelmiszer- és a 
gyógyszervásárlások terén.

19-én lezárták a játszótereket, 23-án 
elrendelték két üzletközpont részleges 
bezárását, április 1-jén elkezdték a lép-
csőházakban a kézfertőtlenítő-adagolók 
szerelését, másnap pedig a lépcsőházak 
közös felületeinek szakcég általi fertőt-
lenítését is. 

Április 16-án csupán két csíkszeredai 
illetőségű fertőzöttről tudtunk. Mindez a 
határozott intézkedések mellett a lakos-
ság fegyelmezettségének is köszönhető. 

Nehéz hónap előtt állunk, a szükség-
állapot meghosszabbítása ugyanis a ki-
járási tilalmat is kiterjeszti. Maradjunk 
fegyelmezettek, vigyázzunk egymásra, és 
vigyázzunk magunkra! Ez az ára annak, 
hogy ne szenvedjünk súlyos, akár ember-
életet is követelő veszteségeket. Köszön-
jük a megértést és az együttműködést! n

Forrás: www.unsplash.com

ONLINE
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Mi történt a városban 
2020 márciusában?
MÁRCIUS FOLYAMÁN

A hónapon „végigvonult” a koronavírus, 
lapszámunk több oldalon is ennek a folya-
matát taglalja. Ezért e havi Krónikánkban 
igyekeztünk a járványtól független esemé-
nyeket sorakoztatni. Teljesen, sajnos, így 
sem lehetett elvonatkoztatni a vírustól.

MÁRCIUS 2.

Folytatódott az ingyenes
hulladékátvétel
Az Eco-Csík térségi hulladékgazdálko-
dási vállalat második alkalommal vette 
át ingyenesen a cég udvarán a lakos-
ságtól az újrahasznosítható és a lom-
talanításból származó hulladékokat. A 
minden hónap első hétfőjére tervezett 
szolgáltatás februárban indult és márci-
usban folytatódott, de a szükségállapot 
miatt áprilisban már nem biztosították 
a szolgáltatást, és májusban sem kerül 
sor az alkalomra.

MÁRCIUS 7.

Előválasztások Csíkszeredában
Rekordrészvétellel, több mint 8500 
csíkszeredai állampolgár szavazatával 
zárult az RMDSZ belső előválasztása, 
amelyen a szövetség polgármesterje-
löltjéről döntöttek, valamint rangsorol-
ták az RMDSZ tanácsosjelöltjeit is. A 
szavazatok közel 74 százalékát Korodi 
Attila kapta.  

MÁRCIUS 8.

Litzmann-emléktúra
Minden eddiginél népesebb csapat 
vágott neki a Magyaros-tető 1917. 
március 8-i elfoglalása évfordulójának 
alkalmából szervezett Litzmann-em-
léktúrának. A stratégiai fontosságú 
magaslatot Karl Litzmann haditervei 
alapján foglalták vissza az oroszoktól 
103 évvel ezelőtt, ennek emlékére 2017 
óta Csíkszereda Polgármesteri Hivata-
lának szervezésében minden évben tú-
rára indulnak a hegytetőre. Idén Csík-
szeredából közel 40-en vágtak neki a 
túrának, a csíkszentmártoniakkal, a 
háromszékiekkel és a miskolciakkal 
kiegészülve mintegy hatvan résztvevője 
volt a március 8-i emléktúrának.

MÁRCIUS 9.

Megemlékezés 
a meghurcoltakról
A romániai politikai üldözöttek és meg-
hurcoltak emléknapján a Volt Politikai 
Foglyok Hargita Megyei Szövetsége 
szervezésében ünnepséget tartottak, 
ezen alkalommal is felidézték a kom-
munista diktatúra áldozatainak és ül-
dözöttjeinek emlékét a Promenádon 
lévő emlékműnél. (Ez volt az utolsó, 
megemlékezők tucatjait vonzó szabad-
téri rendezvény, amelyet megtarthattak 
Csíkszeredában a kialakult járvány-he-
lyezt miatt.) 

MÁRCIUS 15.

Elmaradt a tömeges 
megemlékezés
Az 1848-as magyar forradalom kitörésé-
nek évfordulóján, nemzeti ünnepünkön 
idén nem emlékezhettünk közösen a 
márciusi ifjakra és a forradalmat követő 
szabadságharc hőseire. A szokásos, több 
helyszínen is zajló tömegrendezvény he-
lyett egyéni koszorúzásokkal róhattuk le 
kegyeletünket. Csíkszereda városvezetői a 
Gál Sándor-szobornál, majd a Petőfi-szo-
bornál is koszorút helyeztek el. 

MÁRCIUS 16.

Elkezdődött a tavaszi 
nagytakarítás
Csíkszereda Polgármesteri Hivata-
lának példaértékű és ritkaságszámba 

menő kezdeményezése, az Eco-Csík 
térségi hulladékgazdálkodási válla-
lattal közösen szervezett általános 
tavaszi nagytakarítása a szükségálla-
pot bevezetésének napján kezdődött. 
A kialakult helyzet nem befolyásolta 
a munkát, a márciusi havazások an-
nál inkább: két alkalommal kellett 
módosítani a programon a hóhelyzet 
miatt. A háromhetesnek tervezett, 
közel négyhetesre bővült városszépí-
tési akció keretében utcafertőtlenítés 
is zajlott.

MÁRCIUS 16.

Elkezdődött 
az Octavian Goga Főgimnázium 
bentlakásának felújítása 
(képünkön)
Aláírták az Octavian Goga Főgim-
názium bentlakásának a felújítását 
szolgáló kivitelezési szerződést, és 
március utolsó hetén el is kezdődött 
a munka. Az EU-s és kormánypén-
zek bevonzásával a mostani ciklusban 
felújítandó középületek sorában ez a 
negyedik, amelyet hőszigetelnek, cse-
rélik a villany-, a víz- és a fűtésháló-
zatát, illetve napelemeket szerelnek a 
tetőzetére. A kivitelezés közbeszerzé-
si eljárását a helyi Tectum Company 
Rt. nyerte meg, a kivitelezési határidő 
hat hónap.

MÁRCIUS MÁSODIK FELE

Egyre gyakoribbá váltak a tarlótüzek. 
Szécseny alatt szinte napi szinten égett 
a mező, de az Olt Csiba alatti szakasza 
is gyakran borult füstbe. A Sutát szinte 
teljes egészében felégették. n
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Ha gyanúsat észlel, azonnal hívja az övezeti felelőst!

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala áp-
rilis első hetében élesítette a megyeszék-
helyt 14 katasztrófavédelmi övezetre 
osztó rendszerét. Az intézkedés célja a 
járványhelyzet operatív kezelése öveze-
ti felelősök által. Csíkszereda az ország 
legvírusmentesebb megyeszékhelye, és 
ezt a helyezést többek között ezzel a 
rendszerrel kívánja megőrizni.

A Csíkszeredai Katasztrófavédelmi 
Bizottság az április 2-i ülésén fogadta 
el a Csíkszeredát lakosságarányosan 
13 katasztrófavédelmi övezetre tagoló 
felosztást (a 14. övezet Hargitafürdő). 
Még akkor elkezdődött a körzetek meg-
hirdetése a lépcsőházakban, egy héttel 
később pedig a kertes házas városré-

szekben is elkezdődött ez a fajta tájé-
koztatás. 

A kihelyezett matricákon feltüntették 
az övezet számát, a körzeti felelőst és 
annak telefonszámát. A felelősök napi 
szinten tartják a kapcsolatot a körze-
tükben lakó idősekkel, és naprakészen 
tudják az otthoni elkülönítésben levők 
nevét, lakhelyét. Velük is napi szintű 
kapcsolatot ápolnak, és segítséget nyúj-
tanak szükség esetén.

A segítségkérésen túl a közölt telefon-
számra alapvetően háromféle információt 
vár a polgármesteri hivatal. Egyrészt ezen 
a telefonszámon is jelentkezhetnek azon 
személyek, akik bekapcsolódnának a vá-
rosháza Időseinkért elnevezésű programjá-

ba (részletesebben az 5. oldalon olvashat a 
szolgáltatásról). Másrészt Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester, a katasztrófavédel-
mi bizottság elnöke hangsúlyozta: kérik 
a lakosságot, hogy ugyanezen a számon 
mihamarabb jelentsék, ha otthoni elkü-
lönítésben levő személy lakhelyelhagyá-
sát észlelik, vagy pedig tudomásukra jut, 
hogy valamely szomszédjuk külföldről 
tért haza. A lakosságtól begyűjtött infor-
mációkat azonnal továbbítják az illetékes 
szerveknek, mert mindenkinek érdeke, 
hogy a „gyanús” személyeket a lehető leg-
rövidebb időn belül megvizsgálják. 

A körzeti felelős nevét és telefonszá-
mát a lépcsőháza bejáratánál, magánhá-
zak esetében a postaládájában találja.  n

Csíkszereda katasztrófavédelmi övezetei

TAPLOCA

SOMLYÓ–
CSOBOTFALVA

ZSÖGÖD

CSIBA

SZÉCSENY

14. övezet: HARGITAFÜRDŐ
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Felfüggesztettük a városházi ügyfélszolgálatot

Kitolták a befizetési határidőt

A 2020/29-es sürgősségi kormány-
rendelet értelmében 2020. június 
30-ig kitolták a kedvezményes adófi-
zetés lehetőségét, valamint az első 
félévi adók befizetésének határidejét. 
A rendelet azok számára nyújt nagy 
segítséget, akik csak személyesen tud-
ják törleszteni az épület-, a telek- és 
a gépkocsiadójukat, a pénztárak zárva 
tartása miatt azonban nincs erre lehe-
tőségük.

A helyi adók első félévi befizetésének 
határideje március 31. volt, és eredetileg 
ugyaneddig volt törleszthető 10 száza-
lékos kedvezménnyel magánszemélyek 
esetében az épület-, a telek- és a gépko-
csiadók, jogi személyek számára pedig 
az épületadó. A kedvezménnyel csak 
azok élhetnek, akik a teljes évre kisza-
bott adót befizetik. 

Ez a határidő a koronavírus terjedése 
miatt kitolódott június 30-ra. A sürgős-
ségi kormányrendelet VII. cikkelye előírja 
továbbá, hogy a pénzügyi illetékek kamat-
mentesen lesznek utólag törleszthetők.

Emlékeztetjük az adófizetőket, hogy a 
tartozásokat online is befizethetik a www.
ghiseul.ro portálon keresztül, vagy pedig 
banki átutalással. Utóbbihoz megtalálják 
a szükséges adatokat a www.szereda.ro 
weboldal Közérdekű információk menü-
jének Adó és illeték nevű almenüjében, a 
formanyomtatványok között. n

A 2020. március 16-án közölt 2020/ 
195-ös számú államelnöki rendelet ér-
telmében Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalában is felfüggesztettünk min-
denféle ügyfélszolgálatot. Az ügyfelek-
kel csakis online (e-mailen), postán és 
faxon keresztül tartjuk a kapcsolatot.

Felfüggesztettük a személyi nyilván-
tartó osztály tevékenységét is, az on-
line előjegyzéssel együtt. A szükségál-
lapot ideje alatt érvényben maradnak 
mindazon dokumentumok, amelyek 
érvényességi ideje ebben az időszak-
ban lejár.

Felfüggesztettük a városháza pénz-
tárának tevékenységét is – javasolt a 
tartozások online törlesztése a www.
ghiseul.ro portálon keresztül (ma-
gánszemélyeknek), vagy pedig banki 
átutalással (magán- és jogi személyek-
nek).

Az anyakönyvi osztályon előzetes 
telefonos ügyfélfogadás során (tel.: 
0743 058577) gyorsított eljárásban 
történik a születési és a halotti anya-
könyvezés, a polgári esküvőkre azon-
ban új kérelmeket beláthatatlan ideig 
nem hagyunk jóvá. Az előjegyzetteket 
a Mikó-vár udvarán tartjuk, és csakis 

előzetesen regisztrált felnőttek jelen-
létében.

Valamennyi hivatalos dokumentumot 
a varoshaza@szereda.ro e-mail címen, 
postán (Csíkszereda, Vár tér 1. szám) 
vagy faxon (0266–371165) várunk. A 
dokumentumokat aláírva, pecsételve és 
szkennelve várjuk, ugyanígy küldjük a 
választ is.

Az adódó kellemetlenségekért elné-
zést kérünk! Köszönjük a megértést!

Az alábbiakban közöljük a különbö-
ző ügyintézésekre létrehozott gyűjtő-
címeket. 

ügyintézés típusa e-mail telefonszám

anyakönyvi starecivila@szereda.ro 0743 058577

szociális témájú social@szereda.ro 0266 315120 / 191

adókkal és illetékekkel kapcsolatos impozite@szereda.ro 0266 315120 / 125 vagy 137

gépkocsi-beiratáshoz szükséges auto@szereda.ro 0266 315120 / 136 vagy 152

közbeszerzésekkel kapcsolatos achizitii@szereda.ro 0266 315120 / 151

kulturális, tanügyi és ifjúsági témájú csikinfo@szereda.ro 0266 315120 / 159

urbanisztikai urban@szereda.ro 0266 315120 / 121

általános varoshaza@szereda.ro 0266 315120

Nyitva tartanak 
a közjegyzői 
irodák

A szükségállapot ellenére a közjegyzői 
irodák nyitva tartanak az elkövetkezen-
dő időszakban is. A Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalához eljuttatott köz-
lemény értelmében a következő módon 
zajlik az ügyfélfogadás:

• előjegyzés alapján – telefonon, vagy 
e-mailen lehet megtenni, egyeztetés 
alapján, ezt követően a közjegyző nyi-
latkozatot küld az ügyfélnek az idő-
pontról;

• azon 65. évnél idősebb személyekhez 
a közjegyző helyszínre megy. Ez alól 
kivételt képeznek azon esetek, ahol az 
illető kórházban, karanténban, vagy 
lakhelyi elkülönítésben van. n



Csíkszereda, 4. szám, 2020.  •  5

VÁROSHÁZA

Továbbra is igénybe vehető az Időseinkért szolgáltatás

A világjárvány eddigi tapasztalatai azt 
mutatják, hogy a szép korúak a legveszé-
lyeztetettebbek. Ennek szellemében kijá-
rási tilalmat elrendelő 2020/3-as katonai 
rendelet is csupán két órára engedélyezi 
a 65 év felettiek indokolt lakhelyelhagyá-
sát. Annak tudatában, hogy az otthon-
maradás, ám ugyanakkor a folyamatos 
élelmiszer- és gyógyszerellátás létfon-
tosságú az idősek számára, Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatalának  Szociális 
igazgatósága létrehozta az Időseinkért el-
nevezésű szolgáltatását. Továbbra is vár-
juk az idősek jelentkezését!

Az Időseinkért szolgáltatást 65 év 
feletti csíkszeredai lakosoknak bizto-
sítjuk, akik nem részesei a város által 
nyújtott más szociális ellátórendszer-
nek, és akiknek nincs a közvetlen kö-
zelében felnőtt korú, 60 évnél fiatalabb 
aktív személy (családtag, szomszéd, 
ismerős stb.), akire számíthat, akire tá-
maszkodhat.

A program résztvevői számára meg-
ejtjük a bevásárlásokat és kiváltjuk a 
gyógyszereket is. Magáért a szolgáltatá-
sért nem kell fizetniük, csupán a megvá-
sárolt termékek árát kell megfizetni.

A szolgáltatást telefonon (0735 
209455) vagy e-mailen (social@szere-
da.ro) vehetik igénybe a név, a lakcím 
és a személyi szám közlésével. Április 
közepéig az egyházközségek, a lakás-
tulajdonosi társulások és a közbirto-
kosságok segítségével 216 személyt 
vezettünk be a nyilvántartásunkba, 
és közülük április 21-ig 69-en vették 
igénybe a szolgáltatást. 

Kérjük a városlakókat is, hogy tájékoz-
tassák a szomszédjukban élő időseket 
erről a lehetőségről, és ha igénylik, segít-
senek nekik a bejelentkezésben is! n

Elmaradnak 
a kulturális 
rendezvények

A koronavírus terjedése miatt el-
maradnak Csíkszereda Polgármesteri 
Hivatalának az augusztus 31. előtti 
időszakra betervezett kulturális prog-
ramjai. A Csíkszeredai Könyvvásárt és 
a Székelyföldi Operahetet ősszel pótol-
ják.

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a 
világjárvány terjedésének visszaszorítá-
sa céljából törölte mindazon kulturális 
rendezvényeit, amelyeket 2020. június 
30. előtt szervezett volna. Az április 
24-i soros tanácsülésen a határidő au-
gusztus 31-ig való kitolására készülnek 
szavazni. Ezt a dátumot a Csíkszeredai 
Katasztrófavédelmi Bizottság is jóvá-
hagyta. 

Elmaradnak ugyanakkor azok a ren-
dezvények is ebben az időszakban, ame-
lyek nem sajátjai, de a polgármesteri hi-
vatal támogatásával, társszervezésében 
jöhetnek létre.

Csupán az országos és nemzetközi 
jelentőségű sportesemények megszerve-
zésére mutatkozik esély.

A következő rangos esemény a má-
jusi Csíkszeredai Könyvvásár lenne. A 
könyvrajongók azzal vigasztalódhat-
nak, hogy ezt a rendezvényt – várha-
tóan szeptemberben – sikerül pótolni. 
A második alkalommal meghirdetett 
Székelyföldi Operahetet szintén sikerül 
átmenteni őszi dátumra. n



6  •  Csíkszereda, 4. szám, 2020.

VÁROSHÁZA

A városi önkormányzat márciusi határozatai

Csíkszereda Önkormányzata március 
16-án soron kívüli, 31-én pedig soros 
havi tanácsülését tartotta, és összesen 
öt határozattervezetet fogadott el. 

77-es számú határozat
a „Széndioxid-kibocsátás csökkentése 
Csíkszeredában a Fenntartható mo-
bilitási tervre alapozva” megnevezésű 
pályázat jóváhagyására, valamint a pá-
lyázat költségeinek elfogadására vonat-
kozó határozat módosítására

78-as számú határozat
a Csíkszereda forgalmi tanulmányának 
jóváhagyásáról szóló, utólag módosított 
és kiegészített 2018/151-es határozat 
módosítására

79-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata gyűléselnökének és he-
lyettesének a megválasztására a 2020. 
április, május és június hónapra

Anyakönyv
– 2020. március –

Születések

Kovács-Szécsi Balázs
Martinez-Radu Alison
Barabás Inke-Zsóka
Tosa Orsolya
Ötvös Szabolcs
Gergely Soma
Székely Patrik
Szarvas Bianka-Kamilla
Kánya Janka
Jakab Hanna
Bezsán Márk-Péter
György Ákos
András Zsigmond
Kolumbán Dániel
Ferencz Eszter-Anita
Kalányos Daniel
András Eszter
Benedek Anna-Veronika
Fekete Márk
Rövid István

Lőrincz Lili
Fábián Patrik-Damian
Kozma Luca
Minus Adrienn
Sorbán Sára
Imecs Boglárka
Gál-Farkas Koppány
Bota Szófia
Antal Mihály

Elhalálozások

Albu Maria-Ibolya
David Jozsef
David Francisc
David Roza
David Igație
Hajnod Anna
Hajnod Julianna
Hajnod Jozsef
Galaczi Szilveszter
Miklos Irena
Lakatos Rozalia
Geczo Erzsebet
Potyo Elisabeta
Beke Andras
Csiszer Julianna

Kedves Iosif
Kedves Alexiu
Filip Veronika
Guțui Maria
Csibi Maria
Vitos Maria
Vitos Zsófia-Rózália
Nagy Csaba
Bucur Toader
Küsmödi Iuliu
Balint Attila
Mesaros Dora-Maria
Hadnagy Ecaterina
Anițoaei Hajnalka
Ghergheluca Matilda-Maria
Csiki László
Csiszér Martin
Becze Mária
Péter Gabriella
Ravasz Carol
Lajos Alexandru

Házasságkötések

Szőke János-László – Orbok Zita
Fábián Dénes – 

Biró Tünde-Magdolna n

80-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata üléseinek levezetésére vonatkozó 
eljárás elfogadására az illetékes hatóságok ál-
tal rendkívülinek minősített időszakokban

81-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2020-
as költségvetéséről és a 2021–2023-ra 
vonatkozó becslésekről szóló, utólag 
módosított és kiegészített 2020/12-es 
számú határozat módosításáról n

A tavaszi nagytakarítás számokban

Csíkszereda idei tavaszi nagytakarításán 
147 tonna utcai szemetet gyűjtöttünk össze, 
a begyűjtött zöld hulladék pedig megköze-
líti az 500 köbmétert. Mindezt úgy sikerült 
elérnünk, hogy a kijárási tilalom nehezítette 
a lakossággal való együttműködést. 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának és 
az Eco-Csík Kft.-nek a közös városszépí-
tési akcióját négy nappal hosszabbította 
meg a március végi havazás. A közel négy 

hét alatt portalanításból 147 tonna sze-
mét (többségében sár) gyűlt össze, és 482 
köbméter zöld hulladékot szállítottunk el.

Mindkét adat jelentősen elmarad a ta-
valyihoz képest. Ennek oka egyrészt, hogy 
idén nem előzte meg a nagytakarítást tö-
meges garázsbontás – amely miatt a tava-
lyi akció kiemelkedő adatokkal szolgált –, 
másrészt az, hogy a szükségállapot miatt 
bevezetett kijárási tilalom idején a lakos-
ság nem vehette ki a részét a megszokott 

erőbedobással. A zöld hulladékra vonat-
kozó 2018-as adatokat (bő 325 tonna) így 
is messzemenően meghaladtuk. 

Köszönjük a lakosság együttműködé-
sét, köszönjük, hogy a közös munka nyo-
mán tisztábbak és rendezettebbek Csík-
szereda utcái, közterei! 

A nagytakarítással párhuzamosan 
végzett lomtalanításról nincsenek pon-
tos adatok. Sajnálatos azonban, hogy a 
szükségállapot miatt jelen állás szerint 
legközelebb csak júniusban adhatók le 
ingyen az Eco-Csík udvarán a lomtala-
nításból származó hulladékok. n
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Közbeszerzési „robbanást” hozott március

Kivitelezők jelentkeztek március első 
felében szinte valamennyi középület és 
tömbház hőszigetelésére, amelyet Csík-
szereda EU-s vagy központi társfinan-
szírozással újítana fel. Április közepén 
a 35 ilyen projekt közül mindössze 7-re 
nem volt jelentkező, és ezek mindegyi-
ke újra kiírás előtt állt – kivételt képez 
a Micimackó Napközi Otthon, amely a 
terveztetés fázisában van.

Meglepő fordulatot hozott március első 
hete: hirtelen szinte „elkelt” az összes 
meghirdetett hőszigetelési projekt.

Mint ismeretes, európai uniós tá-
mogatásból tizenegy tanügyi épület és 
tizenkét tömbház felújítására van Csík-
szeredának aláírt finanszírozási szerző-
dése. A középületek közül zajlik a kivi-
telezés a Tulipán Napközi Otthonban, 
az Aranyalma Napközi Otthonban, a 
Nagy Imre Általános Iskolában, újabban 
pedig az Octavian Goga Főgimnázium 

bentlakásában. Március első felében 
ajánlat érkezett a Cimbora Óvoda, a 
Liviu Rebreanu Általános Iskola, a Ká-
joni János Szakközépiskola és a Venczel 
József Szakközépiskola, valamint a Szé-
kely Károly Szakközépiskola bentlaká-
sának felújítására. A hónap derekán a 
József Attila Általános Iskola felújítására 
is került jelentkező. A Cimbora óvodára 
és Székely Károly bentlakására benyúj-
tott pályázatot sajnos, vissza kellett uta-
sítani, a Kós Károlyra pedig nem tettek 
korábban ajánlatot, így erre a háromra 
egyelőre nincs „gazda”.

A két másik, a fentiektől független, de 
ugyancsak uniós forrásból megvalósuló 
projekt háza táján felemásak a fejlemé-
nyek: a Kós Károly Szakközépiskola 
tanműhelyének befejezésére volt jelent-
kező, de iratcsomója nem volt megfelelő, 
a Micimackó Napközi Otthon felújítását 
előkészítő műszaki terveknek azonban 
már folyamatban van az ellenőrzésük.

A tizenkét tömbház közül nyolc ki-
vitelezés alatt áll, a többire márciusban 
szintén bejelentkeztek. Április közepére 
két tömbház maradt érvényes ajánlat 
nélkül (Kossuth Lajos utca 46., Testvé-
riség sugárút 13. szám).

A tömbházak terén ugyancsak jelen-
tős előrelépés, hogy a kormánypénzből 
finanszírozott, egy csomagban meghir-
detett tíz tömbház hőszigetelésének 
mindegyikére van jelentkező.

A Helyi Fejlesztések Országok 
Programjából (Programul Național 
de Dezvoltare Locală) finanszírozott 
két iskolai sportterem – a Nagy Ist-
ván Művészeti Középiskoláé, illetve a 
Petőfi Sándor Általános Iskoláé – kö-
zül azonban az előbbi továbbra sem 
került egyenesbe. A művészeti iskola 
sporttermét a becsült érték növelésével 
kívánja vonzóbbá tenni az önkormány-
zat, a Petőfiére áprilisban nyújtottak be 
ajánlatokat. n

Előkészítik 
a Zsögöd utca 
aszfaltozását

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
április 6-án a kivitelező rendelkezésére 
bocsátotta a Zsögöd utca felső szaka-
szát, és másnap – a Natúr lakóparktól 
haladva – elkezdődött az aszfaltozatlan 
utcaszakasz átfogó felújítása. 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
az ING Service Kft.-vel még tavaly de-
cemberben írta alá a négy hónapos hatá-
ridővel számoló kivitelezési szerződést. A 
beruházás a lovardától a lakópark bejára-
táig terjedő 1305 méter hosszú szakaszt 
foglalja magában, és az aszfaltozás mel-
lett öt vízáteresz építését is tartalmazza. 
Az úttest egyik oldalán leválasztott sávot 
hoznak létre a gyalogos és a kerékpáros 
forgalom számára.

A közel 1,9 millió lej értékű mun-
kálatot a Helyi Fejlesztések Országos 
Programja (PNDL) 1,3 millió lejjel 
támogatja. A kivitelezés idején félsávos 
lezárásokra lehet számítani, a megvaló-
sítás érdekében azonban a lakosok meg-
értését kérjük! n

Utolsó fázisába ért a terelőút-építés

A déli körforgalom villanyhálózatá-
nak építésével folytatódik Csíkszereda 
észak-déli elkerülőútjának megvalósítása, 
majd a nyár folyamán aszfaltozzák a for-
galomnak tavaly novemberben átadott, de 
egyelőre makadámborítású szakaszt.

  Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 
márciusban írta alá az 1,2 kilométeres te-
relőútszakasz befejezését szolgáló kivite-
lezési szerződést az ING Service Kft.-vel 
5,37 millió lej értékben. A munkálatnak 
szeptember végéig kell zárulnia, és magá-

ban foglalja a déli körforgalom véglegesí-
tését (a közvilágítási elemekkel együtt), 
az aszfaltozást és a festést, valamint a 
szalagkorlátok felszerelését. 

A talaj szerkezeti adottságai miatt ha-
vonta mérik és elemzik a tömörülő ma-
kadám süllyedését, és az aszfaltozásra 
majd az eredmények függvényében ke-
rülhet sor. Az adatok egyelőre biztatók.

A munka végeztével megvalósul a Csík-
szeredát a teherforgalomtól szinte teljes 
mértékben megszabadító félkörgyűrű. n
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Épül az önkormányzati napközi

Megtörtént a terep átadása a kivitele-
zőnek, kitűzték a majdani épület pon-
tos helyét, és bekerítették a munkate-

lepet – ezzel április elején elkezdődött 
a Malom-övezetben az önkormányzati 
napközi építése. A nyolc óvodás cso-

portot befogadó létesítmény kivitele-
zési ideje 24 hónap.

A munkálatot végző marosvásárhelyi 
Multinvest Kft. ellenőrző mérésekkel 
kezdte a kivitelezést, az adatok elemzé-
sét követően pedig munkateleppé vált a 
Fűzfa utca, a cirkuszkert és az ANL-s 
tömbházak által határolt terület, ahol 
4255 négyzetméteren kétszintes, 8 
foglalkoztató-teremmel rendelkező és 
160 kisgyermek befogadására alkalmas 
napközi épül. Maga az épület 1055 
négyzetméteren fekszik majd. A tanin-
tézmény egyben 21 új munkahelyet is 
biztosít.

A projekt teljes értéke 13,21 millió lej, 
ebből 11,22 millió lejt helyi alapokból 
fedez Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala. A fennmaradó mintegy 2 millió lej 
a Helyi Fejlesztések Országos Program-
jának (PNDL) a támogatása. n

A hónap üzenete
Legyünk türelemmel!

A március 16-án meghirdetett szük-
ségállapot mindannyiunkat szokatlan 
kihívások elé állított. Magánemberek-
ként is olyan feladatok hárultak ránk, 
amelyekkel korábban nem kellett meg-
birkóznunk – sem egyénileg, sem csa-
ládon belül –, és a szakmai életünkben 
is bekövetkeztek nem várt változások. 
Arról azonban nem szabad megfeled-
keznünk, hogy mindez az állampolgá-
rok védelme érdekében történik. Mert 
bárkinek bármi is legyen a véleménye 
a koronavírus-járványról, abban ta-
lán mindannyian egyetértünk, hogy 
szüleink, gyermekeink, szeretteink 
és a magunk biztonsága fontosabb 
bármely nélkülözhető munkánál, szó-
rakozásnál. Vigyázzunk egymásra, 
vigyázzunk magunkra, és a kialakult 
helyzet miatt legyünk megértőbbek, 
türelmesebbek! n Azonnal, drágám, csak befejezem az online űrlap kitöltését!


