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Mandátumának feléhez érkezett Csík-
szereda két évvel ezelőtt megválasztott 
városvezetése. Számtalan rangos ese-
mény, nagyon sok egyeztetés, megálla-
podás, megvalósítás jellemzi az elmúlt két 
esztendőt. Rövid számadásunk a legfon-
tosabbakat foglalja össze.

T alán még emlékeznek rá az Olvasók, 
hogy az új városvezetés egyik első intéz-
kedése volt a városháza előtti parkoló 

sorompójának felnyitása. A gesztusnak szim-
bolikus értéke is volt: Korodi Attila polgármester 
a két alpolgármesterrel, Bors Bélával és Sógor 
Enikővel nyitott intézményt ígért. Vállalkozóbarát, 
a fiatalok és az idősek észrevételeire is figyelő, 
a turizmust és a sportot is élénkítő Csíkszeredát 
hirdettek. Vegyük sorra, mi valósult meg félidőre!

Vállalkozóbarát megyeszékhely 
Nemcsak a vállalkozók, hanem a teljes lakosság 
javát szolgálja, hogy még 2020 végén sikerült 
városszerte egységessé tenni az adóövezeti 
besorolásokat. A közélelmezési tevékenységek 
engedélyezését szabályozó éves illeték csök-
kentése azonban már kifejezetten a vállalkozó-
kat segítette, akárcsak a teraszok téli működ-
tetését is lehetővé tevő szabályzat elfogadása. 
Előrelépések történtek az inkubátorház és az 
önkormányzati működtetésű coworking iroda 
terén is. Későbbi fejlesztéseket megalapozó 
együttműködési szándéknyilatkozatokat írtak 
alá helyi, magyarországi és nemzetközi cé-
gekkel, elindították az ipari park létesítésének 
folyamatát, a legfiatalabbakra is gondolva 
pedig pénzügyi oktatási program indult iskolá-
sok számára. Mindehhez szorosan kapcsolódik 
az újonnan létrehozott gazdaságfejlesztési 

iroda, valamint a Gazdasági Konzultatív Tanács 
munkája is.

A város a beruházásokat illetően is igyekszik 
megszólítani, bevonni a helyi vállalkozásokat. 
Hangsúlyosan így van ez a tömbház-hőszigete-
lések szempontjából (a terítéken levő több mint 
negyven tömbház energetikai felújításáról az 
októberi számunkban részletesen beszámoltunk) 
vagy az úthálózat és a közösségi terek felújítása, 
karbantartása szempontjából.  

Turistákat vonzó város
A kulturális és a sportkínálat szintén sokat bővült, 
dacára a koronavírus-járványnak. Megőrizték és 
a színvonalat is növelték a városnapok, a könyv-
vásár, a Filmszereda esetében, szorosabbá vált 
az együttműködés a Csíki Jazz és a Régizene 
Fesztivál szervezése körül, „izmosabb” lett a szé-
kelyföldi körverseny, nem beszélve az elődjét túl-
szárnyaló Running Festivalról, amely idén 
már közel ezer versenyzőt vonzott.

Új rendezvények is megtalálhatók 
a palettán. Nagyot durrant az ifjúságot 
megszólító Cloud Youth Festival, majd a 
NyárOn Szereda könnyű zenei fesztivál 
nyitotta meg az erdélyi nyarat. Színre lé-
pett az UnScene színházi fesztivál is, 
valamint beépült az éves program-
ba az Ákovita Nemzetközi Párlat- 
és Pálinkaverseny.

A sportok szempontjából is 
eseménydömping volt: a gyorsa-
sági hegyiversenytől az aquatlonig 
számos olyan sportrendezvény 
gazdagította a kínálatot, amilyet ko-
rábban vagy egyáltalán nem szerveztek 
városunkban, vagy csak visszafogottab-
ban látszott. Különösképpen Hargitafür-
dő adottságait és a városnapok nyújtotta 
lehetőségeket sikerült jobban kihasználni.

Fokozott figyelem irányul kicsikre, 
nagyokra, idősekre
Az óvoda- és iskolafelújításokat szinte maradék-
talanul sikerült lezárni: átvételeztük a Cimbora 
Napközi, a Liviu Rebreanu Általános Iskola, a há-
rom taplocai szakközépiskola és a Székely Károly 
Szakközépiskola bentlakása felújítási munkálatait. 
Ráadásul idén is indult egy új napközi, és vár-
hatóan 2023-ban is indul egy újabb: az egyházi 
beruházásból megvalósult Angyalkert. Az oktatási 
intézményi épületek felújítása folytatódik: számos 
kivitelezés alatt álló beruházás mellett új pályáza-
tok pozitív elbírálásában is reménykedhet a város.

Létesült tíz játszótér, mind közül a legkor-
szerűbb pedig éppen most épül a Lendület 
sétányon. A mesebeli béka játszótér egyébként 
a különböző nemzedékek közösségi tere is lesz, 
mert fiataloknak és időseknek is kikapcsolódást 
nyújtó játékelemekkel találkozhatunk majd.

Félidőben - 
eddigi két évét 
értékelte 
a városvezetés

Megoldott és megoldandó feladatokkal, sikerek-
kel és kudarcokkal teli két év áll mögöttünk. A 

városban annyi minden zajlik, hogy talán képtelenség 
teljesen, átfogóan beszámolni, viszont kollégáimmal 

együtt fontosnak tartottam, hogy vala-
milyen számvetés készüljön Önöknek 
és egyben nekünk is. A sarokponto-
kat összegezve, illetve számba véve 
mindazokat a feladatokat, amelyeket 
a régiek mellett az önkormányzat az 
elmúlt két év alatt magához vett, úgy 
gondolom, a mandátum kezdetén 
megfogalmazott célkitűzések irányába 

haladunk. Köszönöm a közös munkát városlakóknak, 
tanácsosoknak, városházi munkatársaknak egyaránt!

Korodi Attila polgármester
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Létrejött az Ifjúsági Konzultatív Tanács, a fiatalo-
kat hatékonyabban megszólító kommunikációs csa-
tornák létesültek, a fiatal felnőttek pedig a nagycsa-
ládoskártya előnyeit is élvezhetik, ha legkevesebb 
három gyermeket nevelnek – ugyanezen kedvez-
ményeket az egyszülős családok is kihasználhatják.

Az aktív idősödés szellemében folytatódtak 
és bővülnek az időseket célzó közösségi progra-
mok, e sorok megjelenésekor pedig vélhetően 
már folyamatban van azoknak az ajánlatoknak az 
elemzése, amelyek az öregotthon építése céljából 
meghirdetett telekvásárlási szándékra érkeztek.

Növekvő közbiztonság
2021 októberétől elkezdte működését a Csíksze-
redai Helyi Rendőrség. Dombi Gyula irányítása 
alatt elkezdődött és azóta is folyamatban van az 
állomány feltöltése. Jelenleg hét rendőrrel és 
adminisztratív személyzettel dolgoznak.

A közvilágítást illetően két év alatt több mint 
300 lámpatesttel felszerelt oszlopnál történt 
csere vagy javítás: több mint 70 új oszlopot 
állítottak, és száznál több égőt szereltek fel új 
helyszínen. És ha már közlekedés: létesült egy 
új körforgalom (Hunyadi János utca), és egyet 

átépítettek (Szentlélek utca), továbbá mintegy 
200 új forgalomirányító táblát és 25 domború 
tükröt helyeztek ki, az aszfaltfestéseknél pedig 
szabványszíneket használva kékkel jelöltek meg 
87 mozgássérülteknek fenntartott parkolóhelyet, 
57 átjárónál pedig pirossal a gyalogátkelőket és 
zölddel a bicikliutakat. 

Forgalmi fejlesztések 
„sebességhatár” nélkül
A fent említettek mellett javítási alapokból 
az elmúlt két évben sikerült egybefüggő 
aszfaltszőnyeggel borítani több utcasza-
kaszt: Hunyadi János utca, Mérleg utca, Ni-
colae Bălcescu utca (amely ráadásul ismét 
kétirányúvá vált), Decemberi forradalom 
utca, Kossuth Lajos utca, Szék útja, Kájoni 
János utca. 

Szécsenybe rendszeres buszjárat indult, 
Csobotfalván pedig a végállomásig mennek az 
autóbuszok.

A mobilitási terv három nagy pályázata 
kivitelezés alatt áll (a felüljáró újjáépítése, a 
buszpályaudvar felújítása, sűrített gázos buszok 
vásárlása), a további vonatkozó beruházások a 

közbeszerzések különböző 
szakaszaiban állnak.

Kitekintés távolabbra
A város közösségi és egyéni 
közlekedésében a mobilitási 
terv pályázatain túl nagy 
előrelépést hoznak majd 
az ugyancsak az utóbbi két 
évben létrehozott metropoli-
szövezet pályázatai. Csíksze-
reda Városháza az új elöljárók 
vezetése idején egyébként 
összesen 24 pályázatot nyúj-
tott be különféle célokra. 

A fejlesztések alapjául 
szolgáló, a közvagyont képező 
területek jogi helyzetének 
tisztázása ugyancsak priori-
tás. 2020 vége óta közel 35 
hektárral bővült a város által 

birtokolt területek összfelülete – ennek jelentős 
része tisztázatlan jogviszonyú utcák átvételéből szár-
mazik, és az átvétel a jövőre nézve közművesítést, 
aszfaltozást előlegez meg.

Ugyancsak hosszú távú befektetés alapjait 
sikerült lefektetni a romakérdésben. A tavaly januári 
tűzvész kényszerhelyzetbe sodorta a várost, de 
szakemberekkel, civil szervezetekkel karöltve, na-
gyon sokszor az árral szemben úszva olyan progra-
mok indultak el, amelyek a mélyszegénységben élők 
felzárkóztatásával együtt a jövőben a közbiztonság 
terén is elengedhetetlen eredményeket hoznak.

Az első félidő tehát nagyon intenzív volt, a 
második félidő pedig szünet nélkül folytatódik. 
Csíkszereda vezetőségének célja, hogy lépjünk 
túl a pálya széléről való bekiabálásokon, és vál-
junk mindannyian aktív játékosokká! Ebben kérjük 
a városlakók partnerségét.

Az elmúlt két évben kialakított partnerséget a városlakókkal áttörő 
sikernek tekintem. Ez az együttműködés számos megvalósítást 

eredményezett, sok esetben látszólag apró lépéseket, 
amelyek egytől egyig őszinte visszajelzései az egymásra 
figyelésnek. Büszke vagyok arra, hogy ennek az együtt-
működésnek köszönhetően például városunk utcahá-
lózata biztonságosabbá, a problémamegoldás gördü-
lékenyebbé vált, és megannyi ötlet született, amelyre 
alapozhatunk jövőbeni fejlesztéseket is. A legnagyobb ki-
hívás számomra az, amit egyben a legjobban is szeretek: 

az emberekkel való munka – itt gondolok a kollégákra és 
a városlakókra egyaránt, hiszen közös erővel működtetjük 

a várost, ami által kicsiknek és nagyoknak igyekszünk még élhetőbbé 
tenni Csíkszeredát. Köszönöm a városlakók és a munkatársak bizalmát!

Bors Béla alpolgármester

Többen is megkérdezték tőlem, hogy mit tartok az utóbbi 
két év legfontosabb megvalósításának. Meg vagyok győ-

ződve, hogy nem lehet és nem is szükséges rangsort felállí-
tanom. Számomra sokkal fontosabb az a tény, hogy sikerült 

elindítani és fenntartani a párbeszédet a városban 
élő és tevékenykedő emberekkel. Így szereztem 
rálátást általuk képviselt ügyekre, intézményekre, 
szervezetekre. A folyamatos párbeszéd eredmé-
nyeképpen születtek meg olyan kezdeményezé-
sek, mint a város támogatóit, valamint sportolóit 
méltató ünnepség, de amire talán a legbüszkébb 
vagyok: a teljes iskolahálózatot átfogó lelki 

egészségvédő es megelőző program. Tisztelettel 
köszönöm mindenkinek, aki partnerként közelített 

a városházi közösséghez, és őszintén remélem, hogy az elkö-
vetkező időszakban is együtt fogunk dolgozni városunkért!

Sógor Enikő alpolgármester

Izgalmas két év áll mögöttünk számta-
lan új elképzeléssel, megvalósításokkal, 

kihívásokkal. Az új városvezetés beiktatá-
sa óta 797 határozatot hoztunk, amelyek 
közül nagyon sok pályázatokra és köz-
vagyonbővítésre vonatkozik. Az önkor-

mányzati testület munkáját 
nagy vonalakban egyetértés 
jellemzi. Hasznos és építő 
vitáknak helyük van, és az 
alapos és eredményes meg-
alapozó egyeztetéseknek 
köszönhetően csak elvétve 
találkozunk olyan határozat-

tal, amelyikkel szemben utó-
lag jogi kifogást emeltek volna. 

Számomra külön öröm, hogy az ifjúság 
is hatékonyabban hallathatja a hangját. 
Bízom benne, hogy az együttműködés az 
előttünk álló két évben sem változik.

Trandafir-Orbán Tímea 
önkormányzati képviselő,  

a testület soros üléselnöke
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A 2022/714-es számú kormányhatározat 
értelmében Csíkszeredában is nyilvántar-
tásba veszik az egyéni szennyvízgyűjtő 
és -tisztító rendszereket. A jogszabálynak 
környezetvédelmi okok mellett az illegális 
szippantás visszaszorítása is célkitűzése.

A megnevezett kormányhatározat a 
május 27-i hatálybalépéstől számított 
180. napot (vagyis november 23-át) 

jelöli meg a nyilvántartásba való bejelentkezés 
határidejeként, végrehajtásában pedig részt kell 
vennie minden helyhatóságnak. A magán- és 
jogi személyeknek saját felelősségükre eddig a 
dátumig kell regisztrálniuk a városi nyilvántartás-
ba az egyéni szennyvízgyűjtő és szennyvíztisztító 
rendszerüket – csakis abban az esetben, ha a 
rendszerüket építési engedéllyel telepítették, 
vagy pedig igazolni tudják, hogy a rendszer a 
felépítéséből adódóan nem enged szennyvizet a 
természetbe.

A kormányhatározat tehát egyrészt a legáli-
san működő rendszerek nyilvántartásba vételét 
sürgeti, másrészt figyelmezteti az illegális tele-
pek tulajdonosait, hogy mihamarabb lépjenek a 
törvényesítés útjára. A nyilvántartást ugyanis a 
későbbiekben összevetik a közszolgáltató listái-
val, illetve az urbanisztikai lajstromokkal, kiszűrve 
azokat a háztartásokat, amelyek nem kezelik 
törvényesen a szennyvizüket.

A nyilvántartás a szükséges személyes 
adatok után elsőként arra kérdez rá, hogy milyen 
típusú berendezéssel kezeljük a szennyvizet: 
csupán begyűjtjük tartályba/gödörbe, vagy 

esetleg tisztítjuk is. A kérdéssor mindkét esetben 
választ vár az engedélyezésre, a befogadóké-
pességre, a működtető kilétére. Gyűjtőrendsze-
rek esetében rákérdez a szivattyúzási szerződés-
re, és feltesz egy sor kérdést, amelyre a válaszok 
a szerződésből derülnek ki. Tisztítórendszerek 
esetében a berendezés paramétereiről faggatja 
a tulajdonost, és itt is olyan kérdések sorakoznak, 
amelyekre választ ad egyrészt a termékleírás, 
másrészt a különféle szerződések (működtetés, 

karbantartás, vízminőség-ellenőrzés, szennyvízi-
szap-szivattyúzás stb.).

A Google-űrlap elérhető a www.szereda.
ro honlapon és a Városháza Facebook-oldala-
in, igény szerint pedig kitölthető segítséggel a 
városháza 12-es irodájában. Bővebb információt 
a varosgazdalkodas@szereda.ro címen vagy a 
0266 315 120 / 249-es telefonszámon kérhetnek 
az érintettek.

Nyilvántartásba veszik az egyéni 
szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszereket

C síkszeredának az utcahálózat-bővítési törekvése-
it számos merész vállalkozás jellemezte. Ezeknek 
egyike, hogy a Vár tértől a Szent Kereszt templom 

felé vizenyős szakaszon építettek utat. Napjainkban ez az utca 
Nicolae Bălcescu nevét viseli, létrejöttekor azonban az Új út 
nevet kapta, amelyet később Erzsébet utcára változtattak az 
elöljárók. Tivai Nagy Imre a Cirkálások szeredai emlékeimben 
című könyvében erről az utcáról az alábbiakat írta: „A süppe-
dékes réten kellett áthaladni a Vár térről a templom felé eső 
részbe. Az Új út létrehozása ezen a területen nagyon kocká-
zatos volt, ugyanis csak a víz levezetése és a terület feltöltése 
több mint egy évtizedig tartott.” 

Forrás: Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes tör-
ténete, Typografika, 2007 (156. oldal)
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Szécseny: hosszú és 
nehéz folyamat volt 
a magára hagyott 
övezet felkarolása
Elhárult minden jogi akadály az állandó szécsenyi lakcímre szóló 
személyazonossági igazolvány igénylése elől. Ha az övezetben 
lakók teljesíteni tudják a feltételeket, már kérvényezhetik az azo-
nosító okirat kiállítását.

„ H úsz éve szeretnék a szécsenyiek, hogy személyi igazolvá-
nyuk legyen, most minden akadályt sikerült elgördíteni en-
nek útjából. Nagyon messziről kellett indulnunk, hogy ebben 

a komplex kérdésben mindent rendbe tegyünk” – fogalmazott Korodi Attila a 
szécsenyi deszkatemplomnál tartott november eleji sajtótájékoztatón. A fo-
lyamat összetettségét szemléltetve a polgármester elmondta, a mandátuma 
elején a közterületként használt utcák egyáltalán nem voltak telekkönyvezve. 
Az elmúlt két évben kilenc önkormányzati ülés tárgyát képezte a szécsenyi 
probléma, ami a közvagyonba vételt és a névadást illeti. Rengeteg munka 
árán sikerült eljutni a jelenlegi helyzethez, amikor már arról számolhatunk be, 
hogy 13 333 méter hosszúságú és 120 596 négyzetméternyi, szám szerint 13 
utca telekkönyvezése van rendben. Ezek bekerültek a közvagyonba, és Mé-
hek, Sün, Borbély, Hideg árok, Denevér, Medve, Alma, Meleg árok, Szécseny, 
Rózsák, Szél, Mókus, Hellwig-fürdő utcaként beszélhetünk róluk. A névadás-
ban a lakosság is aktívan részt vett, több száz kérelem alapján születtek meg 
az utcanevek. A szóban forgó utcák bekerültek az Országos Lakosság-nyil-
vántartóba (RNEP). 

Ahhoz, hogy az övezetben lakók állandó szécsenyi lakhelyre szóló sze-
mélyazonossági igazolványt igényelhessenek, az okmány kibocsátásához 
szükséges dokumentumok között szerepelnie kell egy utcanév- és lakcímiga-
zolásnak is, melyet a településrendezési osztályról kell igényelni. Ennek egyik 
feltétele, hogy az ingatlan be legyen jelentve a városháza adó- és illetékosz-
tályán, és nem lehet elmaradása a helyi adók befizetésében. Mellékelni kell 
továbbá egy 30 napnál nem régebbi telekkönyvi kivonatot, amelyből kiderül, 
hogy az ingatlan beltelken van, és lakásként funkcionál. Ugyanakkor szükség 
lesz az építkezési engedély és a munkálatok befejezéséről szóló jegyzőkönyv 
felmutatására is – mutatott rá Geréd Enikő, a Helyi Lakosság-nyilvántartó 
Közszolgálat vezetője. Wohlfart Rudolf, Csíkszereda főjegyzője hangsúlyozta, 
hogy ha az érintetteknek nincs építkezési engedélyük, az 1991/50-es törvény 
lehetőséget biztosít az ingatlanok törvényesítésére.

A városvezetés célja e városrész felemelése. Ennek érdekében több, a 
szécsenyi övezet infrastruktúrájának fejlesztését célzó beruházást készí-
tenek elő (víz-, szennyvíz-, gáz- és villanyhálózat-bővítést, aszfaltozást, 
PUZ-frissítéseket, játszóteret a deszkatemplomnál).

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Ft. Msgr. Borbély Gábor
apostoli protonotárius, kanonok, 
főesperes-plébános
1930. november 13. – 2013. szeptember 28.

N agygalambfalván született, a székelyudvarhelyi katolikus 
főgimnáziumban tanult, majd a Gyulafehérvári Hittudo-
mányi Főiskolán folytatta tanulmányait. Ekkor Márton Áron 

püspök már börtönben volt, és az első tanulmányi év után a teológiát 
betiltották, a kispapokat munkaszolgálatra vitték. A főpásztor szaba-
dulása után a papnövendékek is visszatérhettek Gyulafehérvárra. A 
székesegyházban 1957. április 28-án szentelte fel Áron püspök.

Papi szolgálatát segédlelkészként Jobbágyfalván kezdte, 
majd Brassóba került. 1965. március elsején az állam megvonta 
a lelkipásztori működésének az engedélyét, a különböző plébá-
niákra szóló kinevezését is visszautasította. Az ok: származás és 
úgynevezett prozelitizmus (térítgetés). 1966 októberétől Kézdivá-
sárhelyen, majd Altorján szolgálta urát és a rábízottakat. 1979-től 
nyugalomba vonulásáig Csíkszereda római katolikusainak volt a 
lelki atyja, ugyanakkor ellátta a kerület főesperesi feladatait is.

Nagygalambfalván a régi temetőbe tartó utolsó útjára na-
gyon sok lelki gyermeke elkísérte. Az érte ajánlott szentmisén a 
főegyházmegye akkori főpásztorával, Jakubinyi György érsekkel 
nagyon sok paptestvér koncelebrált. A szentmise szónoka, egykori 
káplánja, Sebestyén Péter szentszéki tanácsos szentbeszédében 
arra emlékeztetett, hogy „nemzedékeket nevelt fel hitben, tudás-
ban, a kultúra s az igényes lelkiség, az egyházhoz való ragaszko-
dás és hűség szeretetében”. Lelki kincsek mellett templomokat, 
kápolnákat építtetett. Nevéhez kötődik a méltó helyen álló Márton 
Áron-szobor, a Szent József-kápolna és papi otthon, a Segítő Má-
ria Római Katolikus Gimnázium, a hargitafürdői Szent István-ház, a 
Tolvajos-tetői Hármaskereszt, de a Szent Ágoston-templom és a 
reménység szimbólumává vált „deszkatemplom” is. 

2000-től hőn szeretett szülőfalujában élt, de a pihenés éveit 
is tevékenyen töltötte. Bölcsőhelyét úgy is szolgálta, hogy látható 
jeleket hagyott: magánlakásból saját költségén hozta létre és 
rendezte be az Árpád-házi Szent Erzsébet-kápolnát, haranglábat 
állíttatott, harangot öntetett.

Forrás: ersekseg.ro
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Lencsevég

Mire ezek a sorok megjelennek, a lombhullató fáink zömének már csak az ágai me-
rednek az ég felé, lombozatuktól megfosztotta őket a fagy és a szél. A természet őszi 
tarkasága, a színek látványos játéka szemet és lelket gyönyörködtet. Kivételesen szeren-
csések vagyunk, hogy egyrészt örökzöld fenyveseink, másrészt változatos lombhullató-
ink vannak, nem utolsósorban pedig azért, hogy a városi kertészet által ültetett cseme-
ték is ezer színben pompáznak. Így akár a Somlyó-hegyet csodáljuk, akár a Hargitát, 
akár az utcáinkat, parkjainkat, élményszámba megy a bámészkodás. Csendben, ráérő-
sen nézzük végig ezeket a fotókat! Ugye mennyi mindent felidéznek bennünk?
FOTÓK: MIHÁLY LÁSZLÓ 

Csempésszünk még 
egy kis őszt a télbe!
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata október 5-én és 21-én 
soron kívüli, 28-án pedig soros havi 
ülését tartotta. Az októberi határozatok 
a következők:

 � 325-ös számú határozat
az Intelligens közlekedésmenedzsment-rend-
szerek fejlesztése irányítóközpont felszerelése 
és kamerás forgalomfigyelő rendszer beveze-
tése által című pályázat finanszírozási kérelme 
jóváhagyására

 � 326-os számú határozat
az Eco-Csík Kft. új adminisztrátora megbíza-
tásának jóváhagyására

 � 327-es számú határozat
a kisajátítási végzés kiadásáról azon ingatla-
nokra, amelyek a Nagymező utca felújítása 
megnevezésű közhasznú beruházás megvaló-
síthatóságához szükségesek

 � 328-as számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és he-
lyettesének megválasztására 2022. novem-
ber, december, illetve 2023. január hónapokra

 � 329-es számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásának jóvá-
hagyásáról

 � 330-as számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítá-
sa céljából szükséges terület biztosításának 
jóváhagyására a Distribuție Energie Electrică 
România Rt. javára

 � 331-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyo-
nát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag 
módosított és kiegészített, 2008/6-os számú 
határozat módosításának és bővítésének 
jóváhagyására

 � 332-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város számára 
felajánlott adomány elfogadásáról

 � 333-as számú határozat
a Szív utcában található ingatlan megosztásá-
nak jóváhagyására telekkönyveztetés céljából

A városi 
önkormányzat 
2022. októberi 
határozatai

 � 334-es számú határozat
az Akác utca 1. szám alatt található egyes 
felületek ingyenes ügykezelésbe adásának a 
jóváhagyására a Hargita Megyei Nyugdíjpénz-
tár javára

 � 335-ös számú határozat
a Csíkszereda tömegközlekedési szolgáltatá-
sának megbízására vonatkozó 2019/359-es 
számú határozat 1-es melléklete kiegészítésé-
nek a jóváhagyásáról

 � 336-os számú határozat
a mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli 
szakaszának elemzése 2022. III. negyedévére 
(július–szeptember) 

 � 337-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselő-
jének felhatalmazásáról az Alcsík Kistérségi 
Fejlesztési Társulás közgyűlésén való szavazá-
sáról a hótakarítási szolgáltatások díjszabásá-
nak módosítását illetően

 � 338-as számú határozat
A Kós Károly utca, a Szentkirály utca és a Hu-
nyadi János utcarész felújítása megnevezésű 
beruházás Beavatkozási munkálatok jóváha-
gyási dokumentációját elfogadó 2022/199-es 
számú határozat módosítására

 � 339-es számú határozat
az Anghel Saligny Programból támogatást 
nyert A Hajnal utca, az Akác utca és a Gyár 
utca felújítása megnevezésű beruházás Be-
avatkozási munkálatok jóváhagyási dokumen-
tációjának, műszaki-gazdasági mutatóinak, 
valamint a helyi forrásokból biztosítandó 
költségfejezetek jóváhagyására

 � 340-es számú határozat
a 2022/129-es számú határozat kiegészítésé-
ről azon helyi adók és illetékek értéknövelését 
illetően, amelyek lej alapú összegből állnak, 
vagy lej alapú összeg alapján megállapítottak, 
valamint azon pénzbírságok határértékének 
megállapítását illetően, amelyek a helyi költ-
ségvetés számára jövedelemként meghatá-
rozhatóak a 2023-es évre

 � 341-es számú határozat
azon névjegyzék közzétételének eljárásáról, 
amely a városnak nem tartozó jogi személyek 
nevét sorolja

 � 342-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Városra vonatkozó 
Kockázatok elemzési és lefedettségi tervének 
frissítésére

 � 343-as számú határozat
a SICULUS Kutatási Intézet megszüntetéséről

 � 344-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes stá-
tusjegyzékének és organogramjának módosítá-
sáról szóló 2020/215-ös számú, utólag módosí-
tott és kiegészített határozat módosítására

 � 345-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőinek 
kinevezésére a város közigazgatási területén mű-
ködő oktatási intézmények vezetőtanácsi testü-
letébe, a 2020–2024-es mandátum idejére című, 
2020/291-es számú határozat módosításáról

 � 346-os számú határozat
Csíkszereda általános városrendezési ter-
vének, valamint az ahhoz kapcsolódó helyi 
szabályzat aktualizálásának kezdeményezé-
sére és érvényességi idejének meghosszab-
bítására

 � 347-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2022-es 
évi költségvetését, illetve a 2023–2025-ös 
időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó 
2022/43-as számú határozat módosításáról

 � 348-as számú határozat
a Szennyvízhálózat bővítése Csibában 
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának jóváhagyására 

 � 349-es számú határozat
a 2021/212-es számú, az Energiahatékonyság 
és intelligens energiagazdálkodás növelése az 
iskolákban című programban való részvételre 
és A Xantus János Általános Iskola hargitafürdői 
alegységének felújítása megnevezésű beru-
házás Beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjának az elfogadására vonatkozó 
határozat módosítására

 � 350-es számú határozat
a Csíkszereda Városháza tisztségjegyzékét 
és a polgármesteri szakapparátust elfogadó, 
utólag kiegészített és módosított 2022/238-
as határozat módosításának jóváhagyásáról
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Folyamatábra

A Városháza leggyakrabban hasz-
nált ügyfélszolgálatát a Csíkszeredai 
Helyi Lakosság-nyilvántartó Köz-
szolgálat személyi igazolványokkal 
foglalkozó részlege bonyolítja le. 
Az ügyfélfogadás szervezettségét 
nagyban segíti az online előjegy-
zés, a lehetőséggel azonban sokkal 
többen is élhetnénk…

Személyi igazolványok igénylése: az előjegyzés 
egyszerűbb a sorban állásnál!

- Na tessék! Nincs egy rendes toll a házban! Most állhatok sorban holnap hajnaltól a személyi 
nyilvántartónál!

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN KARIKATÚRÁJA

A 2019-ben indult online előjegyzési platform jelen-
tősen átszabta az addigi ügyfélfogadási rendet. 
Később, a koronavírus-járvány idejére bevezetett szi-

gorítások alkalmával a Városháza áttért arra, hogy csakis online 
előjegyzett személyeket fogadtak a lakosság-nyilvántartóban, a 
járványhelyzet megszűnése óta pedig visszatért a korábbi rend-
szerre. A Mihail Sadoveanu utcai ügyfélközpontban három iroda 

közül kettőben online előjegyzés alapján 
fogadják az ügyfeleket, egyben pedig a 
helyszínen kapott sorszám szerint. Pró 
és kontra érvek is felsorakoztathatók 
az eddig kipróbált összes változatra, de 
jelenleg ez tűnik a legalkalmasabbnak.

A közszolgálat mindenképpen azt 
javasolja az ügyfeleknek, hogy lehetőleg 
online jelentkezzenek be. 

A legelső személyi igazolványt a 14. 
évet már betöltöttek számára igényel-
hetik (tehát legkorábban a születésna-
pon, de előtte egy nappal még nem!), 
az érvényességüket vesztő személyi 
okmányokat pedig már hat hónappal 
a lejárat előtt lecserélhetik. Cikkünk 

írásakor nagyjából tíznapos az online várólista, ennek tudatában 
kijelenthető, hogy az esetek döntő többségében bőven jut idő a 
felkészülésre, előjegyzésre.

Az igénylőnek egyszerű a dolga: a www.szereda.ro oldalon 
az Ügyintézés menüben rákattint az Online előjegyzés almenü-
re, majd a megjelenő felületen kiválasztja az óhajtott idősávot 
és az ügytípust. A rendelkezésre álló időpontok közül kiválasztja 
a számára megfelelőt, majd közli a nevét és az elérhetőségét. A 
befejezést követően a platform megerősíti az előjegyzést, és az 
igénylő a megadott e-mail-címen is megkapja a fő tudnivalókat. 
Az ügytípustól függően az e-mailben megtalálja a szükséges 
iratok listáját is.

A lakhely megállapítására vonatkozó megjegyzés bejegyzé-
sére (flotant) nem kell illetéket fizetnünk, az ideiglenes személyi 
igazolványra 1 lejes, a kártyaalapú igazolványokra pedig 7 lejes 
illetéket kell befizetnünk a szomszédos pénztárban. Az ügy-
intéző irodába már készen kitöltött nyomtatványokkal és az 
illeték befizetésének igazolásával célszerű bemennünk, hogy az 
ügyintézési idő ne tolódjon ki.

Online előjegyzés hiányában kellemetlen jelenséggel kell 
szembenéznünk: az ügyfélközpont előtt már korán hajnalban 
sor alakul ki, az ügyfelek pedig saját kezdeményezésből, az 
érkezés sorrendje alapján listát vezetnek, és ezen lista alapján 

kérik nyitáskor a sorszámot. Ezt nem tilthatjuk meg számukra, 
de a módszer sokkal kiszámíthatatlanabb: több a felké-

születlen ügyfél, és miattuk nagyobb csúszásokkal kell 
számolnunk.

A személyi igazolványok kibocsátása alapeset-
ben 7 munkanap, az okmányok átadásáról előze-
tesen értesítik az érintetteket. Egyedi esetekben 
a kézbesítés időtartama változhat.

A lakosság-nyilvántartó közszolgálat amúgy 
nemcsak Csíkszeredát, hanem Balánbánya és 
Csíkszentdomokos kivételével a teljes Csí-
ki-medencét, a Hargita megyéhez tartozó gyi-
mesi községeket és a Kászonokat is kiszolgálja, 
összesen mintegy 102 ezer személyt. Az online 
előjegyzés már csak azért is előnyös, mert na-
gyon sokan vidékről keresik fel az ügyfélköz-
pontot, és számukra még inkább kellemetlen, 
ha nem sikerül végére járniuk az ügyüknek.

Ne feledjük tehát: már fél évvel a személyi 
igazolvány érvényességének a lejárata előtt él-
hetünk az előjegyzés lehetőségével! Ne bízzuk 
a véletlenre!
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„Elköltözött” 
a buszállomás

A buszpályaudvar felújításának befejezéséig 
ideiglenes helyére, a barkácsáruházzal szem-
beni területre költözött a távolsági buszállomás. 

Megemlékezés 
az aradi vértanúkról

Fáklyás felvonulással felvezetett Vár 
téri ünnepséget követően a városháza dísz-
termében bemutatták a kiadónk gondozásá-
ban megjelent Csík-, Gyergyó-, Kászonszék 
1848–49-ben című kötetet, Pál-Antal Sándor 
történész nagyszabású munkáját. Csíkszereda 
ezzel emlékezett meg az Aradon 1848. októ-
ber 6-án kivégzett tizenhárom vértanúra.

Szorosabb kötelék 
Csíksomlyó és Máriapócs 
között

Egyházi vonalon is megerősítést nyert a 
Csíkszereda–Csíksomlyó és Máriapócs 
közötti kapcsolat. A XII. Mária-út Konferencia 
megnyitóján a csíksomlyói kegyhely kép-
viseletében P. Timár Asztrik OFM kegyhe-
lyigazgató, valamint a máriapócsi kegyhely 
képviseletében dr. Mosolygó Péter kegyhe-
lyigazgató partnerségi megállapodást kötött.

Kortárs szemle a Mikó-várban

Először adott otthont kortárs szemlének a 
Csíki Székely Múzeum: megnyílt a 7. Szé-
kelyföldi Grafikai Biennálé. 62 ország 844 
művészének 303 alkotását állították ki.

Kivitelezés alatt a sportpark 
a Szeredai fürdőnél

Csíkszereda városvezetői aláírták 
a kivitelezési szerződést, így 2023 végére 
modern zöldövezet fogadja az arra járókat a 
Szeredai fürdő szomszédságában. Az uniós 
forrásból megvalósuló projekt részeként 
kerékpárút is létesül a Fürdő utca hosszán, a 
sportpark és a vasút között. 

Külső támogatás 
hat csíkszeredai civil 
szervezetnek

A Közösségi Alapítványok Romániai Szövet-
sége és a Lidl Románia hat csíkszeredai civil 
szervezet projektjét támogatja 245 ezer lej 
értékben. A nyertes pályázatokat sajtótájé-
koztatón ismertették.

Babahordozó napokat 
szerveztek

A Csíki Anyák Egyesülete idén is megszer-
vezte a babahordozó napokat. A három-
napos rendezvénysorozat programjában 
előadások, fotókiállítás, szülészeti látogatás 
is szerepelt.

Pro Urbe díjak határokon 
átvelő munkáért

Csíkszereda polgármestere Pro Urbe díjat 
adományozott a rászorulók folyamatos és 
áldozatos támogatásáért dr. Klaus Winter 
németországi fogorvos, valamint a csík-
szeredai felsőoktatásban felbecsülhetetlen 
értékű segítséget nyújtó Pro Agricultura 
Hargitae Universitas Alapítvány, illetve a 
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
számára. A díjakat ünnepélyes keretek 
között a városháza dísztermében adták át.

Üveggyűjtés rekordmennyiséggel

Az Eco-Csík hulladékgazdálkodási vállalat 
minden korábbinál több üveget gyűjtött be 
őszi kampánya során: Csíkszeredából 35,1 
tonna üveget küldtek újrahasznosításra.

Csillagokat „gyújtottak” 
a rászorulókért

Csíkszereda is csatlakozott azon városok-
hoz, amelyek bekapcsolódtak az Egymillió 
csillag a nélkülözőkért elnevezésű érzé-
kenyítési megmozdulásba. Városunkban 
mintegy 250 civil gyújtott gyertyát a Majláth 
Gusztáv Károly téren, és közel 3300 lejt 
adományoztak.

30 éves a Csibész 
Alapítvány

Az ifjúsági csűrház megáldásával, kulturális 
programokkal ünnepelte fennállása 30. 
évfordulóját a Csibész Alapítvány.

Rieheni testvéreinket 
fogadtuk

Csíkszereda testvérvárosa, a svájci Riehen 
küldöttségét fogadta Korodi Attila pol-
gármester, Bors Béla és Sógor Enikő 
alpolgármester a városházán. A látogatás 
elsődleges célja a testvérvárosi kapcsolat 
megerősítése volt, illetve az ismerkedés 
Csíkszereda jelenlegi vezetői és Riehen 
község vezetősége között.

25 éves a Székelyföld folyóirat
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a 
Székelyföld kulturális folyóirat. A Székelyföld 
Galériában szervezett ünnepségen átadták 
a Székelyföld-díjakat: idén Darvasi László 
magyarországi költőt, írót, Papp Attila Zsolt 
kolozsvári költőt, Szabó Árpád Töhötöm ko-
lozsvári néprajzkutatót, valamint Szabó-Biró 
Brigitta csíkjenőfalvi írót díjazták.

Tisztelet 
a hősöknek!

Csíkszereda Városháza és Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusa idén egész na-
pos rendezvénnyel tisztelgett az 1956. ok-
tóber 23-án Budapesten kitört forradalom 
áldozatai, a meghurcoltak, a hősök előtt. A 
két köztéri ünnepség mellett filmvetítéssel 
és hangversennyel is emlékeztünk, leróva 
tiszteletünket a csíki ötvenhatosok előtt is.

Megnyílt a Kardiológiai 
Intervenciós Központ

Csapatmunka eredményeként, a ma-
gyar kormány hathatós támogatásával a 
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház-
ban létrejött a Kardiológiai Intervenciós 
Központ. Ezután helyben tudnak elvégezni 
olyan életmentő beavatkozásokat, amelye-
kért eddig Marosvásárhelyre vagy Brassóba 
kellett szállítani a betegeket. 

Csíkszeredában a digitális 
konferencia

Vállalkozók, szakemberek, közösségszerve-
zők, döntéshozók és alkotók találkozhattak a 
8. Digitális Székelyföld Konferencián, amely-
nek házigazdája idén Csíkszereda volt.

Fókuszban a turisztikai vállalkozók

A Visit Harghita, a Visit Covasna és a Visit 
Mureș első alkalommal szervezte meg a 
Regionális Turisztikai Konferenciát, amely 
elsősorban a székelyföldi turisztikai vállalko-
zóknak kívánt szakmai segítséget nyújtani.

Fellobbantak az autonómia 
vágyának lángjai

Székelyföld számos településéhez hason-
lóan Csíkszeredában is őrtüzet gyújtottak, 
üzenve a központi hatalomnak, hogy Szé-
kelyföld fejlődése érdekében továbbra is 
kérjük az Európa-szerte jól bevált autonó-
mia eszközét.

Krónika

Mi történt a városban 2022 októberében?
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Grama Elena
Bejan Gheorghiță
Antal László
Tánczos Imre
Orbán Alexandru
Antal Gyula-László
Mátyás Gabriella
Silló Ernest
Jano Ileana
Bakó Ecaterina
Burján Veronica
Bába Attila
Karácsony Ilona
Lajos Ana

Ciugulei Ioan
Gegő Eleonora-Erika
Gere Sarolta
Balogh Gyöngyi-Ibolya
Fazakas József
Kedves Alexandru
Kovács Pavel
Ciuche Rozalia
Lukács István
Kuna Tiberiu-Iosif
Pal Iosif
Daniel Ernő
Sárosi Emeric

2022 október hónapjában anyakönyveztük

Arsene Ștefan-Efrem
Farkas Viktor
Bajkó Anna-Róza
Roșu Dominic-Eugen
Pinti Zselyke
Ötvös Kristóf-Barnabás
Nyisztor Áron
Pál Dorottya
Vitán Denisa

Gábor Diána
Onodi Hanna-Sarolta
Diacu Vlad-Andrei
Gál Dorottya
Kovács-Márk Zente
Bocskor Gréta
Pál Koppány
Balla Kende
Vaszi Anna-Jázmin

Ambrus Béla – Kedves Judit
Molnár-Csorba Zsombor – Fodor Györgyi

Barabási-Péter Zoltán – Vița Clarissa
Aranyosi-Ávéd József – Aranyosi-Ávéd Enikő

Kovács Dénes – Bilibok Mónika-Katalin
Holitska Ladislau – Buruiană Carmen

Becze István – Kézdi Antonia 
Császár Szabolcs – Târzioru Ingrid-Angela
Molnár Leonárd-Róbert – Vancsa Rozalia

ELHALÁLOZÁS
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HÁZASSÁGKÖTÉS

9 9

9



12

A Csíkszereda kiadvány a helyi önkormányzat és Csíkszereda Városháza ingyenes havi kiadványa. Megrendelheti a postaládájába vagy kérheti az elektronikus 
postafiókjába a press@szereda.ro e-mail-címen vagy a 0266 315 120/134-es telefonszámon. n Kiadja: Csíkszereda Kiadóhivatal (530110 Csíkszereda, 
Vár tér 1., tel.: 0266 315120) n Szerkeszti: Kovács Hont Imre. Munkatársak: Barabás Cs. István, Szabó-Ferenczy Krisztina, Szász Hargita, Tompos Renáta. 
Korrektor: Benedek-Székedy Sándor. Lapterv és tördelés: Mihály László n Nyomdai munka: Gutenberg Nyomda, Csíkszereda n ISSN 2067-0389

Igényelje 
a Csíkszereda 
kiadványt 
postaládájába 
vagy 
elektronikus 
postafiókjába!

press@szereda.ro
0266 315120 / 239


