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#gál sándor tér
A Gál Sándor téri felújítás után több 
vagy kevesebb parkolóhely lesz? 

Több. A parkoló kör alakja téglalapra válto-
zik, aszfaltburkolatot kap, és 72 autó szá-
mára biztosít parkolóhelyet – jelenleg ennél 
kevesebb autó fér el a téren. És az sem 
mellékes, hogy a két szakaszban felújítandó 
téren automatizált közvécé is helyet kap. A 
parkolórész korszerűsítése a felszín alatti 
vezetékek cseréjével már elkezdődött.  

#sorompó
A Goga negyedben meg lehet oldani, 
hogy sorompóval ellátott belépési 
rendszer legyen a lakók számára? 

Nem. A városban jelenleg is kevés par-
kolóhely van. Terveink szerint a beve-
zetés előtt álló városi parkolási rendszer 
részben orvosolja ezt a problémát, hiszen 
a parkolási bérletek lakóövezetenként 
változnak, így legfőképp már csak az ott 
lakók parkolhatnak a tömbházak mellett. 

#óvintézkedés
Az átlagpolgár honnan tudhatja, 
mi a teendője természeti katasztrófa 
esetén, amilyen például a törökországi 
földrengések sorozata?

Minden iskolás rendszeresen gya-
korlaton vesz részt, míg a munkahelyi 
felkészítőkön is periodikusan tájékoz-
tatják a polgárokat a katasztrófa esetén 
követendő lépésekről. Ha netán ez csak 
elmélet, és a gyakorlatban nem valósul 
meg, akkor mindenképpen figyelmükbe 
ajánljuk a Fii pregătit nevű kormányzati 
platformot, amely Csíkszereda Város-
háza honlapjának láblécében, a Hasznos 
információknál érhető el. Ott részletezik, 
mi a teendője.

Kérdő útját 
nem veszti

A www.ghiseul.ro weboldalát tavaly már 
részletesen bemutattuk. A helyi adók és 
a különféle illetékek befizetését online 
lehetővé tevő portál kétségkívül nagy 
áttörést jelentett, de mostanra nemcsak 
arculatában, hanem funkcionalitásában 
is elégtelennek bizonyult. Az arculati fris-
sítés csak mellékes szál – az igazán nagy 
előrelépést az okostelefonos applikáció 
idén januári elindítása jelentette. Nem 
biztos, hogy ettől nagyobb örömmel 
fogunk adót fizetni, de mindenképpen 
egyszerűbben. És ha március 31-ig meg-
tesszük, akkor ráadásul a szokásos 10 
százalékos kedvezményben részesülünk!

A kutatásért, innovációért és digitali-
zációért felelős szaktárca, valamint 
a Románia Digitalizálásáért Felelős 

Hatóság idén január 26-án élesítette a ghiseul.
ro okostelefonos alkalmazást. Az applikáció az 
arculatában megújult webes felület szerkeze-
tére épít, de átláthatóbban, praktikusan kínálja 
szolgáltatásait. Mára több mint 50 ezer letöltése 
van Androidra és iOS-re. 

Aki korábban már létrehozta felhasználói 
fiókját a www.ghiseul.ro oldalon, annak regiszt-
rálnia sem kell: egyszerűen bejelentkezik, és az 
első lépéseket megteszi a virtuális segéddel. 
Már ekkor beállíthatja tetszés szerint az ujjle-
nyomattal történő bejelentkezést is. Az app-
likációban máris megjelenik minden korábbi 
befizetése, amelyet a honlapon eszközölt az 
előző években.

A regisztráció nélkül történő befizetés itt is 
elérhető, de rögtön az elején a bejelentkezés 
irányába tereli a felhasználót. A felület használ-
hatóságának jó értelemben vett egyszerűsége 
ugyanis csak így élvezhető.

A regisztráció ezúttal is a személyi azonosító 
számhoz (CNP) kötött, és a belépést követően 
a személyes pénztárcába (Portofoliul meu) 
vezeti a felhasználót. Itt felajánlja egyrészt 
azokat a településeket, amelyeken köztartozása 
lehet az adófizetőnek (ennek feltétele, hogy az 
adott közigazgatási egység partnere legyen a 
ghiseul.ro-nak), másrészt felkínálja az Országos 
Közpénzügyi Hivatalnak történő befizetések 
lehetőségét, illetve a bírságok törlesztésének 
lehetőségét is.

A helyi adókat az első opciónál törleszthetjük. 
A kívánt településre kattintva sorjázza a külön-
féle adónemeket (lakás, terület és gépjármű), 
és rögtön kifizethetjük egyben a teljes összeget, 
vagy törleszthetünk részletekben is. Ugyanígy 
befizethetjük a közpénzügyi tartozásainkat is a 
megfelelő menüpontban, illetve a bírságokat 
(közlekedési, szabálysértési és a helyi rendőrség 
által kibocsátottakat egyaránt), nagyon egysze-
rűen, akár a mások nevében is. (Ehhez minden-
képpen szükség van a bírság jegyzőkönyvére.)

A bírságokat a Kifizetések (Plăți) menüpont-
ból is könnyedén törleszthetjük, ezek mellett 
azonban útlevélilletéket, gépkocsivezetői jo-
gosítványhoz és rendszámtábla-igénylésekhez 
szükséges illetékeket is azonnal fizethetünk. Az 
alkalmazás ugyanitt felkínálja az egyéb típusú 
befizetések lehetőségét is. Hargita megyében 
a megyei tanács és a megyei építési felügyelet 
bizonyos illetékeit törleszthetjük, Csíkszeredára 
vonatkozóan viszont (a Helyi adók és illetékek/
Impozite și Taxe Locale opción keresztül) több 
mint húsz illetéktípust fizethetünk online.

Mint már említettük, a korábbi kifizetések 
mindegyike nyomon követhető az Előzmények 
(Istoric) menüpontban. A Profil menüben a sze-
mélyes beállításainkat módosíthatjuk, a Bővebben 
(Mai multe) menüben pedig a platformhoz csatla-
kozott intézmények listáját tekinthetjük meg, és itt 
találjuk a Gyakran ismétlődő kérdéseket is. 

Az alkalmazás természetesen ingyenes, és a 
befizetések a felhasználó számára kamatmentesek. 

Emlékeztetjük, hogy ha március 31. előtt 
törleszti a teljes évre vonatkozó helyi adóit, 
10 százalékos kedvezményt kap. A ghiseul.ro 
eleve levonja a kedvezmény értékét, a kifizetési 
bizonylatot pedig e-mailben is elküldi.

Csíkszeredában egyébként az utóbbi három 
esztendőben évről évre növekedett az online 
kifizetések száma: míg 2020-ban 1862, addig 
2021-ben már 2925, 2022-ben pedig 4561 kifize-
tés történt a ghiseul.ro platformon. Az applikáci-
óval remélhetőleg még tovább nő ez a szám.

Adók, illetékek, bírságok – 
most már egyszerűbb 
a befizetés

Helyesbítés
Lapunk 2023/1. számában a Központi 
parkban épülő ivóvízpavilon kapcsán olyan 
megfogalmazást használtunk, amely úgy 
értelmezhető, hogy a kivitelezés a tervező 
hibájából késlekedik. Ezúton pontosítjuk, 
hogy a városháza egy olyan magánbe-
ruházást engedélyezett, amely a pavilon 
kivitelezési tervének módosítását köve-
telte. Ennek kivitelezését a csapadékos, 
hideg időjárás nem tette lehetővé, így az 
építkezés csak tavasszal folytatódhat. 
Addig a műhelyben haladnak a szerkezeti 
elemek előre gyártásával. Az érintettek 
elnézését kérjük!
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Csíkszereda Önkormányzata idén is 
500 ezer lejt különített el a részvételi 
költségvetésre: ezt az összeget olyan civil 
projektek megvalósítására költik, amelyek 
kétkörös szavazás után a legnépszerűbb-
nek bizonyulnak a lakosság körében. Hat 
kategóriában várjuk a kidolgozott projekt-
terveket, amelyek benyújtási határideje 
március 15.

A részvételi költségvetés tavaly még 
újdonságnak számított Csíkszeredá-
ban. A kezdeményezés sikerére építve 

idén újra meghirdettük a versenyt, mert továbbra 
is kíváncsiak vagyunk rá, hogy a városlakók mit 
változtatnának meg, mit fejlesztenének a lakó-
környezetükben vagy akár a teljes várost érintő 
kérdésekben. Az idei kiírást február 16-án sajtótá-
jékoztatón hirdette meg Korodi Attila polgármes-
ter és Sógor Enikő alpolgármester.

Mint a polgármester kifejtette, a keret idén is 
500 ezer lej. A részvételi költségvetés kiírásába 
bárki csatlakozhat, aki betöltötte a 18. életévét, és 
csíkszeredai lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel 
rendelkezik. Az ötletek származhatnak a város 
polgáraitól (egyénileg vagy csapatban), de akár 
civil szervezetektől, sportkluboktól és kereske-
delmi egységektől is.

A tavaly bejáratott hat kategórián nem változ-
tattunk:

 → sétányok, járdák és gyalogosövezetek;
 → mobilitás, akadálymentesítés és bizton-

ságos közlekedés;
 → zöldövezetek és játszóterek;

 → közterületek rendezése;
 → sport-, oktatási és kulturális infrastruktúra;
 → digitális város.

Sógor Enikő alpolgármester bizottsági tag 
minőségében, a tavalyi tapasztalatok alapján 
nyomatékosított néhány szempontot. Fontos, 
hogy a benyújtott projektjavaslatok közérdekű 
célt szolgáljanak. Magánterületre nem terjed-
hetnek ki a projektek, és a város folyamatban 
levő beruházásait sem befolyásolhatják. Kizáró 
tényező lehet, ha a javasolt projekt a megvaló-
sítás után jelentős működtetési költségeket (pl. 
karbantartás, szerzői jogok fizetése stb.) vonna 
maga után.

A benyújtott terveket első lépésben önkor-
mányzati képviselőkből és városházi szakirodák 
személyzetéből álló bizottság bírálja el, és ezután 
kezdődik a versenyeztetés. Az első szavazási 

körben minden kategóriából egy-egy ötletet 
támogathatunk szavazatainkkal a reszvetelikolt-
segvetes.szereda.ro weboldalon. A második 
körbe kategóriánként legfeljebb két tervezet 
juthat tovább, az így összeálló maximum tizenkét 
ötlet közül viszont már egyedül a legszimpatiku-
sabbra adhatjuk le a voksunkat. A szavazathalmo-
zás elkerülése érdekében a szavazáshoz közölni 
kell a személyi számot (CNP).

Az egyes projekteket az önkormányzat 
legfeljebb 100 ezer lej értékben támogatja, áfával 
együtt – ennek fedeznie kell esetenként a terve-
zési, engedélyeztetési költségeket is.

A végső eredményhirdetés június 1-re vár-
ható, a megvalósítások pedig folyó év második 
felére, illetve 2024 első felére.

Korodi Attila és Sógor Enikő megjegyezte: a 
városlakóktól származó ötletek hiteles iránymuta-
tói a fejlesztési igényeknek.

A 2023-as részvételi költségvetés naptára:
 → 2023. február 15. – március 15.: a projek-

tek benyújtási határideje
 → 2023. március 15. – 31.: a projektek elem-

zése
 → 2023. április 1–30.: első szavazási kör
 → 2023. május 2–6.: az első szavazási kör 

hitelesítése
 → 2023. május 9–20.: második szavazási kör
 → 2023. május 23–31.: a második szavazási 

kör hitelesítése
 → 2023. június 1.: eredményhirdetés

A projektjavaslatokat a www.szereda.ro 
honlapon és a Csíkszereda Városháza Face-
book-oldalon közölt link mögötti Google-űrlap 
segítségével nyújthatják be.

Március 15. – a szabadság 
közös ünnepe

A modern Európa nemzetei megvívták már a forradalmai-
kat, és a történelem eldönti majd, hogy még hányat kell 
megvívniuk. A forradalmak azonban nem csak saját törté-

nelmek: nemzetek és korszakok feletti önzetlen, önfeláldozásra kész 
cselekedetek, a szabadság iránti vágy mindent elsöprő megnyilvá-
nulásai. Mint ilyen: egyetemesek. A francia forradalom nem csupán a 
franciák történelme. Az 1848-as vagy az 1956-os magyar forradalom 
sem csupán a magyarság történelme. Ahogy az 1989-es romániai 
forradalom sem csupán az országban élő nemzetek forradalma volt. 
Valamennyinek kihatása van az egyetemes világtörténelemre.

Közeledik a magyarság egyik legmagasztosabb ünnepe: 1848. március 
15-én a pesti ifjak szembefordultak a jogokat korlátozó bécsi hatalom 
ellen, és a forradalmat másfél éven át tartó, véres szabadságharc 
követte. A Magyar Királyság területén élő románokat sem kerülte el a 
forradalom szele.
A Temesváron kitört 1989. decemberi forradalom szintén olyan 
történelmi pillanat, amikor magyarok és románok vállvetve áldozták 
vérüket a szabadság oltárán.
Itt az ideje ráébrednünk, hogy a forradalmak a nemzetiségi vonatko-
zásokon túl össznépi ünnepek: az egyetemes szabadság ünnepei! A 
történelem súlyos terhei nem teszik lehetővé minden esetben, hogy 
magyarok és románok együtt ünnepeljünk. Éppen ezért kapaszkodjunk 
bele abba, ami közös: a szabadság ünneplésébe. Közös ünnepeinket 
éljük meg együtt, és ami csak a másik fél számára ünnep, azt tartsuk 
tiszteletben! Saját ünnepeinken pedig vegyünk részt szívvel-lélekkel!

A hónap üzenete

2023-as részvételi költségvetés: 
várjuk a jó ötleteket!
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Országszerte nagyon kevés példa van rá, 
ezért közös tanulási folyamat kezdődik 
Csíkszeredában önkormányzati szerveze-
tekkel, oktatási intézményekkel, cégekkel 
együtt: a képviselő-testület februári soros 
ülésén regionális konzorcium létrehozásáról 
döntöttek, amely a duális szakoktatás terén 
fejti ki tevékenységét. A cél a szakiskolás 
diákok és a cégek kölcsönös segítése, a tér-
ség meghatározó munkaadóinak és a jövő 
munkavállalóinak összekapcsolása.

C síkszereda Önkormányzata vezető sze-
repet vállalt a huszonegy taggal induló 
konzorciumban. A tömörülésnek elhi-

vatott tagja Hargita Megye Tanácsa, a regionális 
oktatási szolgáltatások elősegítése érdekében 
csatlakozott a Maros megyei Erdőszentgyörgy és 
Nyárádszereda helyi önkormányzata, továbbá a 
Sapientia – EMTE, négy csíkszeredai szakiskola, 
nyolc cég, négy szakmai, vállalkozói egyesület.

„Új helyzetben vagyunk: a világ sokkal gyor-
sabb annál, mint hogy a szakiskolák önmagukban 
hatékonyan alkalmazkodjanak a munkaerőpi-
aci elvárásokhoz. A konzorcium célja, hogy az 
iskolába beérkező diákoknak valós perspektívát 
tudjunk nyújtani a szakma tanulásától egészen a 
munkavállalásig vagy az egyetemi továbbtanulá-
sig” – fejtette ki az önkormányzati ülésen Korodi 
Attila polgármester.

A duális képzés lehetővé teszi, hogy a diák 
„élesben” tanulja a szakmát, a munkaadó pedig 
magának neveli ki a szakembereit.

A most létrejövő konzorciumnak tagja a Jo-
annes Kájoni, a Kós Károly, a Székely Károly és a 
Venczel József Szakközépiskola, a cégek részé-
ről pedig tőkeerős helyi vállalkozások, regionális 
és országszerte ismert vállalatok is csatlakoztak. 

Tagjai továbbá a Hargita Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Székelyföldi Gyárosok és Nagyipa-
rosok Egyesülete, a Csíki Vállalkozók Egyesülete 
és a Gyulafehérvári Caritas.

Március első hetében a konzorcium vezetője-
ként Csíkszereda Város az Országos Helyreállítási 
Terv kiírásaira válaszolva pályázattal készült elő az 

oktatásfejlesztés érdekében. A másik fontos lépés 
a konzorcium folyamatos bővítése olyan további 
vállalkozásokkal, amelyek nyitottak az együttmű-
ködésre.

A konzorcium várhatóan nyárára már érdem-
ben is elkezdheti a szakoktatás következő éveit 
nagyban meghatározó tevékenységét.

Úttörő szerepet vállal Csíkszereda 
a szakoktatás fejlesztésében

A március 15-i ünnepségek alkalmával központi szere-
pet betöltő, a Vár tér déli részén elhelyezett Petőfi 
Sándor- és Nicolae Bălcescu-szobrot 1973. december 

29-én leplezték le. Ez a dátum egyébként Petőfi születésének 
150. évfordulója, és az 1848–1849-es forradalom és szabadság-
harc kitörésének 125. évfordulója volt. A Petőfi-szobor Szobotka 
András alkotása, a Bălcescu-szobor pedig Doru Popovici román 
szobrászművész munkája. A két jeles személyiség a forradalom 
idején Kolozsváron, a régi Biasini Szállóban találkozott azzal a 
céllal, hogy egyesítsék a két nemzet forradalmát, hiszen mind-
ketten azt szerették volna, hogy Erdély felszabaduljon a Habs-
burg-uralom alól. Bár a tárgyalások kudarcba fulladtak, a két 
irodalmár, közéleti szereplő próbálkozása azóta is példaértékű.
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Önkormányzati 
pályázataink – 
figyeljenek 
a hirdetésekre!
A város idei költségvetésének elfogadását kö-
vetően rögtön előkészítettük az önkormányzati 
támogatást biztosító sport-, kulturális, egyházi 
és szociális pályázatainkat. Az önkormányzat 
idén 3,69 millió lejt pályáztat meg civil szer-
vezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal. 
Kövessék figyelemmel a www.szereda.ro honlap 
Közösség menüpontjában található kiírásokat, 
hogy ne késsenek le a határidőkről!

A z önkormányzat februárban fogadta el a 
sportpályázatok, a kulturális és az egyházi 
kiírások tervezetét, azokat követően pedig 

a szociális pályázatokat is. A hirdetések februárban 
elkezdődtek, és márciusban folytatódnak, ezért nagyon 
fontos, hogy kövessék a fejleményeket a városháza 
honlapján, közösségi felületein és a helyi sajtóban. A ta-
valyi 3,66 millió lejes pályázati összkerethez képest idén 
kicsivel több pénzre, 3,69 millió lejre pályázhatnak.

A sportra 1,65 millió lejt szán a város. Több mint felét, 
900 ezer lejt a csapatsportok, sportjátékok támogatá-
sára biztosít, 710 ezer lejjel az egyéni teljesítménysportot 
támogatja, 40 ezer lej pedig a kisebb sportrendezvé-
nyek szervezésére pályázható.

A kultúrára egymillió lejt különített el az önkormány-
zat. 510 ezer lejjel kulturális programokat támogat, 390 
ezer lejt a partnerségben szervezett, kiemelten fontos 
rendezvények számára tesz elérhetővé (régizene, jazz, 
gasztroturizmus), a maradék 100 ezer lej pedig gyer-
mek- és ifjúsági programokra fordítható.

A történelmi egyházak a tavalyi 750 ezer lejjel szem-
ben összesen egymillió lejre nyújthatják be pályázataikat. 

Szociális téren a fogyatékosokkal, illetve az idősekkel 
foglalkozó civil szervezetek pályázhatnak a hirdetés fel-
tételei alapján. Mindkét fejezetre 20-20 ezer lejt biztosít 
az önkormányzat.

Annak érdekében, hogy a pályázat benyújtásától 
az elszámolásig gördülékenyen menjen a folyamat, ha 
kérdés merül fel, forduljanak bizalommal a hirdetésben 
közölt kapcsolattartó személyekhez!

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Gaál András
festőművész, grafikus
1936. március 9. – 2021. augusztus 6.

G yergyóditróban született, középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen 
végezte, a főiskolát pedig Kolozsvárott, utána Csíkszeredában telepe-
dett le. Itt 1959 és 1999 között rajztanár volt, kezdetben a gimnázium-

ban, majd a megalakult művészeti elemi és középiskolában.
A Hargita napilap állandó grafikai szerkesztőjeként működött. Tervezett címla-

pot a Hargita Kalendárium és Hargita megye útikönyve számára, továbbá irodalmi 
művekhez is készített rajzokat, illusztrációkat.

1974-től a gyergyószárhegyi képzőművészeti alkotóközpont egyik alapító tagja 
és aktív részvevője, 1995-ig a művésztelep vezetője is. Hosszú évtizedekig a Városi 
Művelődési Házban levő műtermében alkotott, amelyhez művésztársával, Márton 
Árpáddal 1971-ben jutott hozzá Nagy Imre közreműködésével. A Városi Művelődési 
Házhoz kapcsolódik egyik monumentális munkája is: a Cantata Profana. A Márton 
Árpáddal és Pállfy Árpád keramikussal közösen készített 12 × 2 méteres kerámiamo-
zaik-kompozíció ma is a színház feletti homlokzatot díszíti. 

2003-ban Pannonhalmára költözött, de fenntartotta csíkszeredai műtermét is. 
Festészetében főszereplő maradt mindvégig a táj. Akvarell- és olajképein többnyire 
a csíki és gyergyói vidéket festette, tájképein a domborzati formákat szín- és vonal-
ritmusokban foglalta össze. „(...) Legtöbb képének fő jellemzője a dinamikusság és 
a tiszta, erős színek. A dinamizmus szinte minden képén a komplementerek – sár-
ga-kék, vörös-zöld – egymás mellé rendezésével jön létre. (...) Bátran alkalmazza a 
nem megszokott színkontrasztokat is: sárga-lila-bordó-kék.” (Nagy Sándor)

Banner Zoltán művészettörténész szerint Gaál András annyira univerzális 
művész, hogy minden technikát ismer, és minden technikában csodálatos dolgo-
kat művel. Ő korának legjobb magyar tájfestője, aki megújította a kortárs magyar 
tájfestészetet; számára nem ürügy a táj, hanem létkérdés.

Számos egyéni és csoportos kiállítása volt hazai és külföldi kiállítóhelyeken, 
több díjjal és kitüntetéssel ismerték el életművét. 1996-ban Csíkszereda polgár-
mestere Pro Urbe díjat adományozott a művésznek.

Forrás: 
Banner Zoltán: Gaál András, Élet-jelek sorozat, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 

Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009
Gaál András-művészalbum, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2016

FOTÓ: VERES NÁNDOR/SZÉKELYHON
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Farsangi népünnepély 
házigazdái voltunk
Tizennégy év után újra Csíkszereda és Csobotfalva látta vendégül a megye hagyományőrző 
csoportjait közös farsangi ünnepen. Február 18-án, szombaton maszkos, mókázó farsangte-
metők tréfás jeleneteitől, játékaitól, énekeitől voltak hangosak városunk utcái. Jelen voltak 
Alsósófalva, Csíkborzsova, Csíkcsicsó, Csíkmenaság, Csíkszentdomokos, Csíkszentkirály, 
Csíkszentsimon, Gyergyóditró, Gyergyóremete, Gyergyószárhegy, Kászonaltíz és Szent-
egyháza hagyományőrzői. A 31. Hargita Megyei Farsangbúcsúztató előkészítésében és 
lebonyolításában Csíkszereda Városháza mellett oroszlánrészt vállaltak a Csobod Öröksége 
Egyesület és a csobotfalvi hagyományőrzők. Tették mindezt a főszervező Hargita Megyei 
Kulturális Központ segítségével. A nagyszerű hangulatról meséljenek a fotók!

FOTÓK: LÁSZLÓ F. CSABA, VERES NÁNDOR

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata február 28-án soros havi ülését 
tartotta, emellett február 2-án, 14-én és 
24-én soron kívüli ülésen gyűlt össze. A 
februári határozatok a következők:

 � 26-os számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2023-as 
költségvetése, illetve a 2024–2026-os időszakra 
vonatkozó becslések elfogadásáról

 � 27-es számú határozat
a polgármesteri tisztségjegyzék és szakappará-
tust jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 
2022/238-as számú határozat módosításának 
jóváhagyásáról

 � 28-as számú határozat
Csíkszereda önkormányzata képviselőinek felha-
talmazásáról, hogy szavazzanak az Eco-Csík Rt. 
közgyűlésén az adminisztrátor kinevezéséről

 � 29-es számú határozat
a Kós Károly Szakközépiskola műhelye elkezdett 
munkálatainak befejezése megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatainak jóváhagyási 
dokumentációját elfogadó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/283-as számú határozat 
módosítására

 � 30-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás módszertanáról 
és az elszámolási útmutatóról, a kérvényezői/
kérelmezői tájékoztatóról, valamint a 2023-as 
évben esedékes, helyi érdekű nonprofit sportte-
vékenységek vissza nem térítendő finanszírozá-
sát/támogatását szabályozó keretegyezményről

 � 31-es számú határozat
étkeztetési támogatás biztosítására a helyi 
költségvetésből a Napocska Napközi Otthon 
számára a 2022–2023-as tanév végéig

 � 32-es számú határozat
a részvételi költségvetési folyamat végrehajtá-
sához szükséges intézkedések, valamint annak 
szabályzata elfogadásáról a 2023-as évre

 � 33-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének 
felhatalmazásáról a SIMD Harghita Közösségi 
Fejlesztési Társulás 2023. február 15-én tartandó 
közgyűlésén való szavazásáról

 � 34-es számú határozat
Integrált Közösségi Központ létrehozásá-
ra irányuló együttműködési jegyzőkönyvek 
megkötésének jóváhagyására (Egészségügyi 
Minisztérium, PNRR-pályázat), Csíkszereda Ön-
kormányzata és a Hargita Megyei Közegészség-
ügyi Igazgatóság, Szentegyháza Önkormány-
zata, Csíkszentgyörgy Önkormányzata között, 
valamint az ENSZ Gyermekalapjával létrejött 
partnerségi megállapodás jóváhagyására

 � 35-ös számú határozat
az Integrált közösségi központ létrehozása című 
pályázat benyújtásának jóváhagyásáról 

A városi  önkormányzat 
2023. februári  határozatai

 � 36-os számú határozat
a Hargita Megye Farsangbúczúztató idején forga-
lomkorlátozás bevezetéséről Csíkszereda Megyei 
Jogú Város egyes területein, 2023. február 18-án 

 � 37-es számú határozat
a 2023-as évi tagsági díj befizetéséről a Pro Cul-
tura Siculi Közösségek Közti Társulás részére

 � 38-as számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Lendület 
2–4. szám megnevezésű finanszírozási kére-
lem benyújtásának jóváhagyására vonatkozó 
2022/262-es számú határozat módosítására

 � 39-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – 2 tömbház 
megnevezésű finanszírozási kérelem benyújtá-
sának jóváhagyására vonatkozó 2022/109-es 
számú határozat módosítására

 � 40-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó 
területek használatba adásának jóváhagyásáról

 � 41-es számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításának jóvá-
hagyására a Villanyvállalat Rt. javára

 � 42-es számú határozat
a Kereskedelmi tevékenységek és piaci szolgál-
tatások engedélyeztetésének szabályzatát elfo-
gadó 2018/295-ös számú határozat melléklete 
módosításának jóváhagyására

 � 43-as számú határozat
a Teraszok működésének szabályzatát elfogadó 
2014/11-es számú határozat melléklete módosí-
tásának jóváhagyására

 � 44-es számú határozat
Csíkszereda Városnak felajánlott adomány 
elfogadásáról

 � 45-ös számú határozat
81 négyzetméter beltelek tulajdonjogának jóvá-
hagyására

 � 46-os számú határozat
a Hargita Megye Tanácsa keretében működő 
központosított közbeszerzési egységhez való 
csatlakozásról, illetve a szerződéses feltételek 
elfogadásáról 

 � 47-es számú határozat
a gépjárművek Petőfi Sándor és Lejtő utcai 
gyalogosövezetbe való behajtási szabályzatát 
elfogadó 2021/302-es számú határozat módosí-
tásának jóváhagyására

 � 48-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőjének 
felhatalmazásáról az Alcsík Kistérség Közösségi 
Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szavazá-
sáról a háztartásihulladék-gyűjtés és a szállítási 
díjak módosítását illetően

 � 49-es számú határozat
a Közüzemek Rt. 2023-as évi költségvetésének 
jóváhagyására

 � 50-es számú határozat
a Csíkszeredai Bölcsődék munkaszerződéses 
alkalmazottainak tisztségjegyzékét, szervezeti 

felépítését és alapbérét jóváhagyó 2022/381-es 
számú határozat 3-as mellékletének módosítá-
sáról, 2023. március 1-től

 � 51-es számú határozat
a polgármesteri hivatal 2023. évi Internship prog-
ramja finanszírozásának jóváhagyásáról

 � 52-es számú határozat
az ISK Csíkszereda 2023. évi tevékenységének a 
helyi költségvetésből való támogatására 

 � 53-as számú határozat
a Csíkszereda területén működő, törvény által 
elismert egyházak pénzügyi támogatása sza-
bályzatának az elfogadásáról 

 � 54-es számú határozat
a VSK Csíkszereda 2022. évi beszámolójának és 
2023. évi programjának jóváhagyására 

 � 55-ös számú határozat
a Csíki Székely Múzeum 2022. évi beszámolójá-
nak és 2023. évi programjának jóváhagyására 

 � 56-os számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 2022. 
évi beszámolójának és 2023. évi programjának 
jóváhagyására 

 � 57-es számú határozat
a Csíki Játékszín 2022. évi beszámolójának és 
2023. évi programjának jóváhagyására 

 � 58-as számú határozat
a Csíkszereda Kiadóhivatal 2022. évi beszámoló-
jának és 2023. évi programjának jóváhagyására

 � 59-es számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 
2022. II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
jóváhagyására

 � 60-as számú határozat 
övezeti rendezési terv jóváhagyására a Sarkadi 
Elek utcában

 � 61-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2023-as költ-
ségvetését, illetve a 2024–2026-os időszakra 
vonatkozó becsléseket szabályozó 2023/26-os 
számú határozat módosításáról

 � 62-es számú határozat
a sportminisztérium igazgatása alá tartozó, állami 
tulajdonban lévő egyik ingatlannak a Csíkszereda 
Város igazgatásába való átadására irányuló kére-
lem (2022/384-es számú határozat) módosítá-
sának jóváhagyására

 � 63-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás módszertanáról 
és az elszámolási útmutatóról, a kérvényezői/
kérelmezői tájékoztatóról, valamint a 2023-as 
évben esedékes, helyi érdekű nonprofit kulturális 
tevékenységek vissza nem térítendő finanszí-
rozását/támogatását szabályozó keretegyez-
ményről

 � 64-es számú határozat
a polgármesteri tisztségjegyzék és szakappará-
tust jóváhagyó, utólag módosított és kiegészített 
2022/238-as számú határozat módosításának 
jóváhagyásáról
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A Csíkszereda Megyei Jogú Város magánterületein és 
közterületein álló fák és cserjék kivágásának, metszé-
sének mikéntjét az erre vonatkozó szabályzat írja elő. 

A szabályzat a 2022/98-as számú önkormányzati határozat mel-
léklete, és pontosan behatárolja, hogy mi minősül közterületen 

lévő zöldövezetnek, és hogy a kivágást, 
metszést ki és mikor végezheti. A magán-
személyek magánterületein lévő fákról 
ez a szabályzat nem rendelkezik, viszont 
számukra is hasznos támpontokat nyújt.

A helyi jogszabály kimondja: az egész-
séges fák koronájában csak a november 
1-től március 1-ig terjedő vegetációs szünet 
idején végezhetünk beavatkozásokat. Bi-
zonyos esetekben lehetővé teszi a törvény 
a határidő kitolását március 31-ig. Ez az 
időszak azonban hagyományosan már az 
új ültetések időszaka (március 15. – április 
30.), amikor a kivágott fa helyett újakat 
kell ültetni. (Rövid kitérő: épületek ablakos 
oldalán a csemetéket a faltól mérve legke-
vesebb 5 méterre, az ablak nélküli oldalon 
pedig legkevesebb 3 méterre kell ültetni.)

A fenti bekezdés csakis az egészsé-
ges, a járókelők és a javak biztonságára 
veszélytelen fákra vonatkozik. A köz-

területen levő fák gondozásakor viszont a legfőbb szempont 
a közbiztonság. A szabályzat számos esetet felsorol, amikor 

vegetációs időszaktól függetlenül kivágható egy fa: a száraz, 
öreg, a súlypontjából veszélyes mértékben megdőlt, a jövőbeni 
beruházások útjában álló, a gyökérzete által a talaj alatti közmű-
rendszereket vagy épületek alapját veszélyeztető, a lombozat 
által az oszlopokon elvezetett különféle hálózatokra veszélyes, 
az épületekhez túl közeli és a közlekedésbiztonságot csökkentő 
fák engedély birtokában bármikor kivághatók.

A parkokban, utcák mentén, köztemetőkben álló fákról a 
városi kertészet gondoskodik. A súlyosabb problémák rendsze-
rint a tömbházak közötti zöldövezetekben merülnek fel. Ezek 
néhány kivételtől eltekintve közterületnek minősülnek, ügykeze-
lésüket viszont a lakószövetségek végzik, a gyakorlatban pedig 
sok esetben azzal szembesülünk, hogy egy-egy lakos önkénye-
sen metszi, vágja a fákat, cserjéket. Utóbbiak mögött gyakran 
személyes ambíció áll: ő vagy a felmenője ültette az adott fát, 
vagy éppen az ő ablakát árnyékolja be a növény.

A helyes eljárás a következő:
 → 1. a lakos jelzi a lakószövetségnek a kifogásolt fát, és indo-

kolja, hogy miért tartja célszerűnek a metszését, kivágását;
 → 2. a lakószövetség képviselője megvitatja a helyzetet a 

többi lakóval;
 → 3. ha közös döntés születik a kivágásról, a lakószövetség 

kérelmezi a fakivágást a területtulajdonos önkormány-
zattól – ehhez kitölti a szabályzat mellékletét képező 
formanyomtatványt, és fényképet is mellékel a szóban 
forgó fáról, továbbá írásban vállalja, hogy új fát ültet a 
kivágott helyett – a városi kertészettel való előzetes 
egyeztetés után;

 → 4. a városházától kapott jóváhagyással a lakószövetség a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (Már-
ton Áron utca 43. szám) fordul engedélyért;

 → 5. az ügynökség 15 napon belül köteles válaszolni, és ha 
megalapozottnak ítéli a kérelmet, akkor kibocsátja az 
engedélyt a lakószövetség részére; 

 → 6. a lakószövetség szakcégtől megrendeli a kivágást, és 
számlával igazolja a szolgáltatás elvégzését.

A helytelen eljárás ugyanakkor egyrészt az, hogy önké-
nyesen nekiesünk a fáknak, és megcsonkítjuk, kivágjuk a saját 
belátásunk szerint, meg persze az sem célravezető, ha jelent-
getjük a szomszédot, amiért az akác járdára hajló szúrós ágát 
lenyisszantja!

Az engedély nélküli fakivágás szabálysértésnek minősül, és 
magánszemélyeket 200–1000 lejre, jogi személyeket 1000–
5000 lejre bírságolhat a helyi rendőrség vagy a polgármesteri 
hivatal erre felhatalmazott személyzete.

Esetenként ugyanaz a fa, amelyik a negyedik emeleten 
lakót gyönyörködteti, az alsóbb szinteken élőknek kevesebb 
napfényt, több bosszúságot okoz. Kérjük a lakosságot, hogy 
kivágásokat, nagyobb léptékű metszéseket ne végezzenek 
önkényesen, engedély nélkül! A további kényes helyzetek 
megelőzése érdekében pedig ne ültessenek fákat közterületen 
kényük-kedvük szerint! 

Kérjük a lakosságot, legyenek partnerek közterületeink 
védelmében, szem előtt tartva, hogy a fák védelme együtt jár a 
beteg, idős, veszélyes fák kivágásával is!

Folyamatábra

A közterületen lévő fák, cserjék 
védelme egyre kényesebb téma: 
van rá példa, hogy az évtizedekkel 
ezelőtti ellenőrizetlen, szakszerűtlen 
faültetések nyomán mára méretes 
fák állnak közterületeinken, rende-
zetlenül – elsősorban a tömbhá-
zak környékén. Indokolt esetben 
március végéig még kivághatók és 
metszhetők, de az engedély nélküli 
fakivágások büntetendő kihágásnak 
minősülnek! Vegyük sorra, mikor és 
milyen feltételek mellett vágható ki 
egy-egy közterületen álló fa!

Mielőtt nagy fába vágnánk a fejszénket – 
fakivágások, metszések közterületen 

– Egy: árnyékolja a pincémet! Kettő: még csak nem is szilvafa! 
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Fejlesztésközpontú 
költségvetést fogadtak el

Csíkszereda Önkormányzata már február 
elején elfogadta a megyeszékhely 2023-
as költségvetését. A 392,39 millió lejnek 
66 százaléka (258,22 millió lej) a fejlesztési 
alapot erősíti, a fennmaradó 134,17 millió lej 
pedig a működést fedezi. A korábbi évekből 
példátlanul magas arány az uniós forrá-
soknak köszönhető: idén a mobilitási terv 
beruházásait kell csúcsra járatni, és további 
nagy értékű projektek kezdődnek el.

Elismerés a hargitafürdői 
önkénteseknek

Első bevetésükön tanúsított példás helytál-
lásukért oklevéllel ismerte el a városvezetés 
a hargitafürdői önkéntes tűzoltócsapat 
munkáját, és a további bevetések haté-
konysága érdekében a városháza további 
felszerelésekkel látta el az alakulatot: nyolc 
tömlővel, egy légzőkészülékkel és egy 
sugárcsővel. 

Tömbház-hőszigetelés 
helyi kivitelezővel

További kilenc tömbház átfogó hőenergeti-
kai felújítására írt alá kivitelezési szerződést 
Csíkszereda Városháza. A Tectum Company 
Rt. a következő társasházak hőszigetelé-
sének fog neki, amint az időjárás lehetővé 
teszi: Decemberi forradalom utca 26/AB 
és 32/AB, Kossuth Lajos utca 42., Müller 
László utca 4/ABC, Pacsirta sétány 5. és 
7., Testvériség sugárút 11/AB, 15/AB, Tudor 
Vladimirescu utca 17.

Hulladékudvar külső 
forrásból

Újabb nyertes pályázat finanszírozási szer-
ződését írta alá Korodi Attila polgármester, 
ezúttal a környezetvédelmi minisztérium-
mal: újrahasznosítható hulladékok átvételére 
alkalmas digitalizált hulladékudvar létreho-

zását támogatja az Országos Helyreállítási 
Terv (PNRR) 4,55 millió lejjel. A tervek sze-
rint a hulladékudvar a Hajnal utca 34. szám 
alatt működik majd – a jövőben ide költözik 
az Eco-Csík térségi hulladékgazdálkodási 
vállalat a járműparkjával együtt. 
A pályázati anyag alapján a lakók az alábbi 
12 típusú hulladékot adhatják le ingyenesen: 
veszélyes hulladékok (pl. lejárt gyógysze-
rek), textilhulladék, elektronikai hulladék, 
nagy méretű háztartási cikkek, papír és 
karton, műanyag, fa és bútor, üveg, gumiab-
roncsok, fém, kerti (zöld) hulladék, építke-
zési hulladék.

Benépesült 
a gyorskorcsolyapálya

Idén is megszervezték a Sportklub Kupát, 
azaz a juniorok és a veteránok hosszúpályás 
gyorskorcsolya-versenyét. A versenyt estig 
tartó közkorcsolyázás zárta.

Piros díszvilágításban 
emblematikus épületeink

Csíkszereda Városháza, a Mikó-vár és a 
Római Katolikus Főgimnázium épülete is 
piros megvilágítást kapott február 11-én 
este, a 112-es segélyhívó szám európai napja 
alkalmából. Ezzel a gesztussal fejeztük ki 
hálánkat a 112-es segélyhívó szolgálat iránt, 
amelynek feladata az élet, a vagyon és a 
környezet védelme.

Egyedi erdélyi tárlat nyílt 
a múzeumban

Az erdélyi iparművészet fellegvárává vált a 
Csíki Székely Múzeum: megnyitották az első, 
célzottan erdélyi dizájnereket megszólító 
eseménysorozatot, a Transylvanian Design 
Weeket. A megnyitó alkalmával három ka-
tegóriában (divattervezés, grafikai tervezés, 
terméktervezés) díjazták a kiállítást meg-
előző verseny legjobbjait. A kiállítást számos 
kísérő rendezvény egészítette ki. Ezek egyike 
a Csíki Moziban kiállított Publicritic plakát-
tárlat volt. Bővebb információt az esemény 
weboldalán (www.transyilvaniandesignweek.
ro) tudhat meg.

A megyei farsangtemetés 
házigazdái voltunk

Tizennégy év után újra Csíkszereda és 
Csobotfalva látta vendégül a megye hagyo-
mányőrző csoportjait közös farsangi ünne-
pen. Február 18-án, szombaton maszkos, 
mókázó farsangtemetők tréfás jelenetei-
től, játékaitól, énekeitől voltak hangosak 
városunk utcái. Tekintse meg fényképes 
összeállításunkat a 6–7. oldalon!

Újabb ClouDay 
a fiatalok örömére

A Cloud Youth Festival kísérő rendezvénye-
ként harmadik alkalommal szerveztük meg a 
ClouDayt. Ezúttal a főszerepben a párkere-
sés és a szerelem volt, természetesen tabuk 
nélkül. Az előadásokat ez alkalommal is buli 
követte.

Babits előtt tisztelegtek 
a felolvasómaraton 
alkalmával

Közel 25 ezren csatlakoztak a Kájoni János 
Megyei Könyvtár által szervezett hagyo-
mányos felolvasómaratonhoz, amely idén 
a 140 évvel ezelőtt született Babits Mihály 
munkássága előtt tisztelgett. A mozgalom-
hoz Csíkszereda Városháza is csatlakozott.

Digitalizált hulladékszigetekre nyert 
finanszírozást Csíkszereda

Az Országos Helyreállítási Tervből Csíksze-
reda 50 darab digitalizált hulladékszigetre 
nyert finanszírozást – az erre vonatkozó 
3,07 millió lejes szerződést február utolsó 
napján írta alá Korodi Attila polgármester a 
környezetvédelmi minisztériummal.

Krónika

Mi történt a városban 2023 februárjában?
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Bogyé Elisabeta
Tanko Iuliu
Gherghelah Toma
Cseke Ileana
Bajer Elisabeta
Salló Árpád-Imre
Péter Attila
Tamás Piroska
Ignat Doina
András-Csáki Elisabeta

Veres Tiberiu
Tankó Béla
Kencse Matei 
Both Elisabeta
Catrinoi Neculai
Lörincz Carol
Csürös Éva
Tekse Valentin
Orosz Katalin
Kecskés Zoltán

Eröss Stefan
Moldovan Ioan
Farkas Imre
György Tibor
Keszler Mátyás
Orbán László
Both Stefan
Tătar Rozália 

2023 február hónapjában anyakönyveztük

Gábor Rita
Miklosi Csongor
Tompea Daniel
Tompea Denis
Kalányos Márkó
Böjthe Gerda
Xantus Dávid-Gergely
Fogarasi Bence

Mihály Brigitta-Nóra
Madár-Tankó Bence
Ötvös Milán-Marco
Czari Armando
Ghiorghiță Emily-Sofia
Gere Zsolna
Tamás Natália
Handra Victoria-Maria

Hajdu Kund
Kondor David-Ștefan
Hátszegi Ágnes
Csizmás Sámson
Tankó Dániel
Koncsag Csanád

Abos Sándor – Huszár Anikó
Gedő Efraim – Benes Julia

Ambrus Szilárd – Kosza Gabriella
Chindea Dorin-Ovidiu – Antal Emese

ELHALÁLOZÁS
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