
Telekocsizás: 
együtt, 
gyorsabban, 
olcsóbban

Utazz olyan sofőrrel, akiről már 
indulás előtt képet alkothatsz!

Melegen ajánljuk: 
igényelje a 
fűtéstámogatást!

Az idei tél várhatóan a szokásos-
nál jobban megterheli a pénztár-
cánkat.
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3 Tömbház-hőszigetelési hajrá 
a tél beállta előtt

Muckenhaupt Erzsébet a 
történelem-művészettör-
ténet részleg munkatár-
saként számos területen 
végzett kutatásokat. 
Mindenekelőtt a csík-
somlyói ferences rendház 
egykori könyvtárának, 
nyomdájának, könyvkötő 
műhelyének monografikus 
feldolgozása foglalkoztat-
ta. Ugyancsak tudományos 
tevékenységéhez tartozik 
az 1802-ben lebontott, 
középkori alapítású csík-
somlyói ferences templom 
és kolostor, valamint a 
középkori Mária-szobor 
történetének a kutatása. 
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A hónap
Pro Urbe díjasa

Vasúti felüljáró: az önös érdek 
nem írhatja felül 
tízezrek érdekét
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Share-eda

#közvilágítás
Lekapcsoljuk-e részben a közvilágítást 
a megtakarítás jegyében? 

Noha a jelen helyzetben energiataka-
rékosságra van szükség, a csíkszeredai 
közvilágítást nem fogjuk lekapcsolni ki-
sebb időszakokra sem, mert a közbizton-
ság fenntartása miatt erre szükség van, 
azzal együtt is, hogy többletkiadásokkal 
számolunk.

#korcsolyapálya
Idén is lesz korcsolyapálya 
a Szabadság téren? 

A helyzet nem annyira egyszerű, mint ta-
valy, hiszen az elszálló energiaárak kihívás 
elé állítanak számos eddigi elképzelésünk 
megvalósításában. Hangulatában nagyon 
sikeres projekt volt a tavalyi, és úgy ter-
veztünk, hogy idén is korcsolyázunk majd 
a főtéren. De ha listát kell írnunk arról, 
hogy az energiamegtakarítás jegyében 
mit áldozhatunk be, és mit nem, akkor ez 
egyértelműen a beáldozhatók jegyzéké-
be kerül – nem úgy, mint a már említett 
közvilágítás vagy még inkább az iskolák 
működésének korlátozása.

#helyi rendőrség
A helyi rendőr minden kihágás esetében 
már az első alkalommal büntet?

Helyzettől függ, de a legtöbb esetben 
nem. Például a mozgássérült-parkolók 
elfoglalásáért első alkalommal csak 
figyelmeztetést kap a szabályszegő. Az 
engedély nélkül árusító személyeket 
azonban rögtön a tettenéréskor pénz-
bírsággal sújtják. A Csíkszeredai Helyi 
Rendőrség elsődleges célja azonban so-
sem a bírságolás, hanem a szabályellenes 
magatartások és kihágások megelőzése.

Kérdő útját 
nem veszti

Ismerős élmény az út széli stoppolás? 
Szélfútta, őszi esőben, jó nagy cso-
maggal? Vagy már az a nemzedék vagy, 
amelyik online stoppol a Facebookon? 
Bármi is legyen a válaszod: saját bizton-
ságod érdekében szintet léphetsz az erre 
a célra fejlesztett, ingyenes BlaBlacar 
alkalmazással. Utazz olyan sofőrrel, akiről 
már indulás előtt alkothatsz egy képet, 
és akiről tudod, hogy pontosan hol tesz 
le, és mennyi pénzt kér a fuvarért!

A telekocsizás fogalma már a második 
világháború idején ismert volt, de szé-
lesebb körökben a hetvenes években 

terjedt el, az áttörést pedig a digitális eszközök 
forradalma hozta el. Európa legnépszerűbb 
telekocsi – angol szóval carpooling – applikáci-
ója a 2006-ban Franciaországban létrehozott 
BlaBlacar, amelynek jelenleg világszerte 100 millió 
felhasználója van. Az Európai Unió szinte vala-
mennyi tagországában elterjedt, így nemzetközi 
utazások alkalmával is használható. Hogyan?

Egyszerűen. Az applikáció ingyenesen letölt-
hető és reklámoktól mentes. Gyors regisztrációt 
követően fel kell töltenünk a profilunkat. Ha 
„stopposok” vagyunk, és betársulnánk, jobbára 
csak rövid leírást kell közölnünk magunkról. Ha 
autóvezetők, akkor fel kell töltenünk a jármű-
vünk bizonyos ismertetőit (márka, típus, szín, 
rendszám). Mindkét esetben fontos az e-mail 
és a telefonszám közlése is, és online fizetés 
esetén a bankszámlaadatoké is.

Az utas rákeres az óhajtott útvonalra: közli 
a kiindulási pontot és a célállomást, illetve az 

utazás dátumát is. Találat esetén kiderül, hogy 
az adott sofőr hány órakor és hol veszi fel az 
utast, mennyibe kerül a fuvar, sőt az is, hogy a 
hátsó ülésen két vagy három személyt szállít. 
Megfelelő fuvar esetén az applikáción belül le 
lehet foglalni a helyet azonnal vagy egyeztetés 
után – ez az autóvezető által eszközölt beállítá-
son múlik –, illetve telefonon vagy e-mailen is 
felvehetjük a kapcsolatot egymással.

Autóvezetőként meghirdethetjük az útjainkat 
ugyancsak a kiindulási pont és a végállomás köz-
lésével, köztes állomások beiktatásának lehető-
ségével. A fuvar árára ajánlatot tesz az alkalmazás 
(figyelembe véve például az autó tulajdonságait, 
az utastér szellősségét vagy éppen zsúfolását), 
ez az ár pedig tetszés szerint változtatható, de 
felső határ alá szorított, vigyázva arra, hogy a te-
lekocsizás ne válhasson pénzkereseti lehetőség-
gé a sofőr számára. Az alkalmazás ugyanis abban 
a szellemiségben jött létre, hogy a sofőrnek jó, 
ha az üzemanyagköltségen mással is osztozik, az 
utasnak pedig szintén jó, ha a tömegközlekedési 
díjaknál jóval olcsóbban utazhat.

Autóvezető és utas értékelést írhat egymásról, 
és a referenciák nem törölhetők, nem módosít-
hatók. Így tudhatunk meg olyan információkat 
például a megbízhatóságról, pontosságról, bizton-
ságos vezetésről, amelyek minőségi előrelépést 
jelentenek ahhoz képest, hogy esetleg becsücs-
csenünk egy teljesen ismeretlen autóvezető mellé.

A BlaBlacarra a székelyföldi magyarság most 
kezd ráharapni (román anyanyelvűek körében 
már viszonylag elterjedt), és az átláthatóság, 
a közölt jellemzések miatt mi is arra buzdítjuk 
olvasóinkat, hogy próbálják ki! Ne feledjük: minél 
többen utazunk egy-egy autóval, annál keve-
sebb a károsanyag-kibocsátás!

Telekocsizás: együtt, 
gyorsabban, olcsóbban
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Csíkszeredában javában tart a tömb-
ház-hőszigetelések újabb hulláma, és a 
folytatás is kecsegtető. Jelenleg hu-
szonegy tömbház hőenergetikai felújítá-
sán dolgoznak, és folyik a közbeszerzés 
további kilenc társasház korszerűsíté-
sére. Egy épület pályázati elbírálás alatt 
van, nyolccal lapunk megjelenésekor 
pályázunk, további négy pedig elő van 
készítve pályázásra. Idén egyébként 
kilenc tömbház vagy tömbházrész 
felújítási munkálatainak átvételezésére 
készülünk.

F elgyorsult Csíkszeredában a lakóépü-
letek felújításának folyamata, miután a 
nyáron újabb tizenkét tömbház hőszi-

getelésének fogtunk neki. A munkálatok két 
forrásból történnek: uniós résztámogatásból, 
illetve kormánytámogatásból – utóbbi csoport-
ba tartoznak azok az épületek, amelyek nem 
feleltek meg az uniós kiírásoknak vagy azért, 
mert csupán lépcsőházakat érint a munka, vagy 
azért, mert három emeletnél alacsonyabbak a 
szóban forgó épületek.

Az uniós vissza nem térítendő támogatá-
sokból megújuló tömbházak közül az utóbbi 
hetekben átvételezték a Lendület sétány 10. 
és 14., valamint a Pacsirta sétány 2. szám alatti 
tömbházakat. A sorban a következő a tervek 
szerint a Testvériség sugárút 16. és 22. szá-
mú társasházai, és remélhetőleg idén lezárul 
a munka a Mihai Eminescu 2–4., valamint a 
Kossuth Lajos utca 20–26. szám alatti tömbhá-
zainál is.

Folyamatban van a kivitelezés tizenkét olyan 
tömbház esetében is, amely egy kilences és egy 
hármas csomagban közbeszereztetett projektben 
érdekelt. Ezek az épületek a következők: Decem-
beri forradalom utca 5., Jégpálya utca 12. és 14., 
Lendület sétány 5., Octavian Goga sétány 2., 4., 6. 
és 10., Nárcisz sétány 6., Fenyő utca 11., Mérleg utca 
12–14. és Szív utca 12–14. 

Október derekán jár le a kivitelezési közbe-
szerzés további kilenc tömbház hőenergetikai 
felújítására, amelyeknek várhatóan jövőre fognak 
neki: Pacsirta sétány 5. és 7., Testvériség sgt. 11. és 
15., Tudor Vladimirescu utca 17., Müller László utca 
4., Decemberi forradalom utca 26. és 32., Kossuth 
Lajos utca 42. szám.

A kormánytámogatásból felújuló tömbházak 
kivitelezésére nagyon sok panasz érkezett a lakók 
részéről, a városháza pedig rendre visszautasí-
totta a műszaki átvételezést a hibák javításáig. 
A maradék öt tömbház esetében remélhetőleg 
ugyancsak sikerül lezárni a munkát: Brassói út 
9/A, B, E, Kőrösi Csoma Sándor utca 3/A, B, Pictor 
Nagy István sétány 6/B, Temesvári sugárút 53/A, 
Tető utca 20/A.

Az Országos Helyreállítási Terv (Planul 
Național de Redresare și Reziliență – PNRR) 
keretéből májusban pályáztunk a Gál Sándor 
tér 2–4. szám alatti tömbházának felújításá-
ra, ennek elbírálási eredményét október első 
felére várjuk. Előkészítettük ugyanakkor a 
pályázati anyagot tizenkét további tömbház 
hőszigetelésére is: Decemberi forradalom utca 
13. és 34/A, Kossuth Lajos utca 10–18. és 17–23., 
Lendület sétány 2–4., Márton Áron utca 1/AB, 
Müller László utca 2/AC, Nagy István festő sé-
tány 12/A, Nárcisz sétány 1., Pacsirta sétány 4/A, 
Szabadság tér 2–8 és 7–15.

Minőségi idő együtt, 
a természetben

I tt van az ősz, itt van újra, és vele együtt a hűvösebb időjárás 
is. Reggelente egyre gyakrabban 0 oC alá esik a hőmérséklet, 
szedjük a lábunkat az óvoda, iskola és a munkahely felé, egyre 

kevésbé vágyunk arra, hogy a szabadban töltsük az időt, és a kinti 
programok száma is egyre csökken. Pedig a természetben töltött 
időnek az egészségre gyakorolt pozitív hatását már számos 
kutatás vizsgálta – többek között cukorbetegség, szívbetegsé-
gek, magas vérnyomás kialakulásának kockázatát, a stresszt és 
a szorongást is csökkenti, ugyanakkor növeli az immunrendszer 
hatékonyságát is, és csökkenti a korai elhalálozás meg a koraszü-
lés rizikóját. 

Természethiány-zavarként írják le azt a jelenséget, amikor az épü-
letekben, lakásban, képernyők előtt töltött idő mennyisége miatt az 
emberek eltávolodnak a természettől. A friss levegőn, a természetben 
töltött idő erősíti a kognitív funkciókat, helyreállítja a figyelmi kapaci-
tást. Arról nem beszélve, hogy a kültéri, strukturálatlan játék fejleszti 
a gyerekek önbizalmát, kreativitását, képzeletét, mivel nincsenek 
korlátozva a kipróbálható viselkedések, ugyanakkor lehetőség ez arra, 
hogy a család apraja-nagyja minőségi időt töltsön együtt.

Mi, csíkszeredaiak ilyen szemszögből nagyon szerencsések 
vagyunk, hiszen elég csak pár lépést tennünk ahhoz, hogy a ter-
mészetben találjuk magunkat. Van egy gyönyörű, nagy parkunk, 
rengeteg karbantartott játszóterünk, egy karnyújtásnyira van Somlyó 
hegye, a Barátok feredője, és még sorolhatnánk.

Arra biztatunk tehát minden városlakót, használja ki településünk 
adottságait, családjával együtt töltsön minél több időt a szabadban. 
Nincs rossz idő, csak nem megfelelő öltözet!

A hónap üzenete

Tömbház-hőszigetelési hajrá a tél beállta előtt
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Az utóbbi hetekben számos újságcikk, 
Facebook-bejegyzés jelent meg annak 
a pernek a témájában, amelyet a felújítás 
alatt álló vasúti felüljáró szomszédságában 
lakók indítottak az építkezési engedély 
visszavonásáért. Szeptember végén a 
törvényszék elutasította a lakók arra vonat-
kozó kérését, hogy ítélethirdetésig állítsák 
le a kivitelezést. Az eljárás folytatódik, a 
városházának pedig továbbra is határo-
zott álláspontja, hogy az önös érdek nem 
szabhat gátat Csíkszereda legnagyobb, 
kivitelezés alatt álló projektjének.

A közvélemény tájékoztatása és a vá-
rosházi álláspont ismertetése érde-
kében Korodi Attila polgármester és 

Bors Béla alpolgármester szeptember derekán 
sajtótájékoztatón pontosított néhány részletet. A 
munkálat ugyanis – amelynek egyesek a leállítá-
sát szeretnék – tízezrek érdekeit szolgálja. Már 
akkor kifejtették: a városháza nyitott a javaslatok-
ra, de nem a bíróságon látja a helyét a megkésett 
észrevételek körüli huzavona tisztázására.

A vasúti felüljárót 1974-ben építették, közel 
ötven éve szolgálja Csíkszereda közlekedését. Már 
ekkortól hátrányos helyzetbe hozta az alatta levő 
házak lakóit, és a felújítás egyik célja éppen az, hogy 
javítsanak a körülményeken: a híd biztonságossá 
válik, hangszigetelő falakkal csökkentik a zajszennye-
zést. A szomszédok – évekkel a közviták után – most 
mégis kifogásolják az építkezést, és leállíttatnák azt.

„Ezt a hidat ötven évig használtuk, és a mos-
tani felújítás célja, hogy újabb ötven évig hasz-
nálható, korszerű, biztonságos hidat adjunk át a 
városlakóknak. Az az érzésem, hogy gyakorlatilag 

hat városlakó, önös érdekből, több tízezer ember 
életét, közlekedését akarja megnehezíteni. Olyan 
városlakók, akik korábban nem vettek részt a híd 
felújítását érintő közvitákon, bár az ingatlanjaik a 
korábbi életveszélyes híd szomszédságában van-
nak” – fogalmazott Korodi Attila polgármester.

Emlékeztetett: az építkezési hatóság már 2016-
ban jelezte, hogy a híd veszélyes, ezért súlykorláto-
zást, sebességkorlátozást, mihamarabbi beavatko-
zást kértek. Az évek során ennek igyekezett eleget 
tenni a városháza, és most megbízható kivitelezővel 
igyekszik évtizedekre kiterjedő megoldást nyújtani. 
A beavatkozás nem új építményt feltételez, hanem 
egy meglévőnek a felújítását, ezért nem volt 
szükség külön bontási engedélyre és beárnyékolási 
tanulmányra sem. Mindezeket a többszöri közviták 
alkalmával is tisztázták már, a mostani felperesek 
azonban nem jelentek meg ezeken az alkalmakon.

„Határozott véleményem, hogy erről az ügyről 
nem a bírónak kell döntenie, hanem a szakembe-
reknek kell megoldást találniuk. Kérem még egy-
szer, hogy jöjjenek a konkrét, rövid listával, nézzük 
meg a városházán, mit tudunk korrigálni. Például 
egy hölgy kifogásolta az építmény túlzott közelsé-
gét a telekhatárához, és ezt a problémát meg is 
oldottuk. Ezt kellett volna tenni már azelőtt, hogy 
a bírósághoz fordultak” – mondta a polgármester.

A városvezetés tehát továbbra is nyitott az 
észrevételekre, hangsúlyozza azonban, hogy 
ezeknek a helyük évekkel ezelőtt lett volna, nem 
pedig akkor, amikor már javában folyik a város 
legköltségesebb beruházása.

Korodi Attila azt is megjegyezte: a közle-
kedésrendészet ragaszkodott a gyalogos- és 
kerékpáros-forgalom hídon való átvezetéséhez, 
sőt a közlekedésbiztonságra hivatkozva még az 
ideiglenes gyalogosátjáró létesítésétől is határo-
zottan elhatárolódtak.

A Hargita Megyei Törvényszék a szeptember 
28-i tárgyaláson el is utasította a felperesek ké-
rését: az építkezési engedély megsemmisítésére 
irányuló per folytatódik ugyan, de nem állítják le a 
kivitelezést a végső ítélethirdetésig. Törvénytelen-
séget nem követett el, így a városháza magabiz-
tosan néz elébe a következő tárgyalásoknak: az 
irányvonal kizárólag a köz szolgálata, nem pedig az 
önös érdekeknek való megfelelés!

Vasúti felüljáró: az önös érdek 
nem írhatja felül tízezrek érdekét

A polgárosodó Csíkszeredában a vendégfogadásra alkalmas helyiségek, szállodák 
meglehetősen későn valósultak meg. A városba érkezők olyan vendégszobák-
ban szállhattak meg, amelyeket a vállalkozó szellemű vendéglősök alakítottak 

ki. Ezek a vendégszobák nem a kényelemről voltak híresek, hiszen a 19. század végén még 
nem létezett villanyvilágítás és vízvezeték sem. Az éjszakai pihenésre érkezőket tehát a 
vendégszobákban fekvőhely, vizes veder, szekrény és mosdótál várta. A vendéglátósok 
által kialakított helyiségeket később a szállodák váltották fel a 20. század fordulóján. Ekkor 
épült két neves szálloda is: az Arany Csillag és a Hutter. Előbbi a mai Kossuth Lajos utcán, 
utóbbi a Petőfi Sándor utcán volt, és mindkettő csupán néhány szobával rendelkezett, 
amelyekben ráadásul nem igazán lehetett pihenni: a szállodákat csupán pár méter válasz-
totta el az éttermektől, ahonnan minden este szólt a zene a szórakozni vágyó fiataloknak. 
Az Arany Csillagot elbontották a kommunizmus szisztematikus városrendezésekor, a 
Hutter egykori épülete pedig teljesen át van építve ugyan, de áll még, és zálogház működik 
benne. A minőségi vendégfogadásban az igazi változást amúgy a Városi Szálloda felépíté-
se hozta 1943-ban. Ebben működik ma a megyei csendőrség.

Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – 
Typografika, Békéscsaba 2007 (163. oldal)
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PÉNZÜGYI OKTATÁSI PROGRAM

Sikeres tesztelés után 
elindult az első 
teljes tanév
A Nagy Imre Általános Iskola immár hatodik osztályos diákjai 
az előző tanév végén valami szokatlanba, izgalmasba kóstol-
hattak bele: az OTP Bank Románia Alapítvány velük tesz-
telte az országban egyedi városi pénzügyi oktatási program 
tananyagát. A visszajelzések biztatóak, és ebben a tanévben 
remélhetőleg a város valamennyi ötödikes és kilencedikes 
tanulója bekapcsolódik a pénz tudatos kezelésének ismere-
teit átadó, az Edutainment (szórakoztató nevelés) szellemé-
ben megvalósuló kezdeményezésbe.

A diákok pénzügyi oktatása a fejlett országokban már elterjedt, 
Romániában viszont még gyerekcipőben jár. A gyerekcipő mére-
tét nagyban növeli, hogy Csíkszereda önkormányzati kezdemé-

nyezésből – Korodi Attila polgármester és a városháza gazdaságfejlesztési 
irodájának közbenjárására –, a OTP Bank Románia Alapítvány és a helyi 
iskolák bevonásával idéntől új, ingyenes oktatási programot indított.

„Ahhoz, hogy a program hosszú távon meghozza a várt eredményt, 
minden ötödikes és kilencedikes diáknak részt kell vennie ezen az ötalkal-
mas képzésen. Olyan praktikus, használható tudást, élethű eszközöket ad a 
diákok kezébe, amelyek elősegítik majd a felzárkózást, a pénzügyi életben 
való helytállást” – mutatott rá Korodi Attila polgármester. Hozzátette, az 
osztályfőnököknek is engedniük kell, hogy bebizonyosodjon ennek a prog-
ramnak a haszna, ahogy ez a korcsolya és az úszás esetében történt.

A foglalkozások során a gyermekek megismerkednek a pénz világában 
használatos kifejezésekkel és azok értelmével, felnőttkorukra megismerik a 
költségvetések működését, a megtakarítás leghatékonyabb módszereit, a 
különféle pénzügyi termékek közül képesek lesznek kiválasztani a számuk-
ra megfelelőt. A munkaerőpiacon már felkészülten helyezkednek el, és fel-
ismerik azokat a helyzeteket, amikor pénzügyeikben esetleg megvezetnék 
őket. Az ötödik osztályosok egyebek mellett a pénz történetéről, funkci-
óiról, körforgásáról, a pénznemekről, az árfolyamokról, a szükségletek és 
vágyak megkülönböztetéséről tanulnak. A kilencedik osztályosok többek 
között a modern fizetési eszközökről (NFC, online banking, PayPal stb.), 
a biztonságos megtakarításokról, a családi költségvetésről, az adókról és 
illetékekről, a bankokról és a különféle bankszámlákról tanulnak játékosan.

Ábrahám Iza, a program koordinátora elmondta, céljuk, hogy a szórakozva 
tanulás módszerével alakítsanak ki egészséges viszonyt a gyermekek és a 
pénz között. Jelenleg négy iskola (Nagy Imre és Petőfi Sándor Általános Iskola, 
Márton Áron Gimnázium, Venczel József Szakközépiskola) diákjai jelentkeztek a 
programra, és várják, hogy a többi oktatási intézmény is bekapcsolódjon.

A pénzügyi nevelési program indításáról a 2022/90-es számú hatá-
rozat rendelkezik. A szervezési alapgondolat megegyezik a Kori&Úszás 
programéval: opcionális jelleggel ugyan, de iskolai keretek között minden 
csíkszeredai diákot bevonnának a képzésbe. Idén az ötödik és a kilencedik 
osztályos tanulók kapcsolódhatnak be, és a következő években mindig 
részesévé válik a körnek két-két új évfolyam. A negyedik évre már a teljes 
5–12. osztályos ciklusokat lefedik. Egy-egy osztály számára egy évben öt 
alkalommal másfél órás képzéseket szerveznek. A tananyag a szórakoztató 
nevelés elveire épül, klasszikus házi feladat sincs.

A képzések szervezése azonban előkészítést, egyeztetést igényel. Az 
OTP Bank Románia Alapítvány társadalmi felelősségvállalási projektjeinek 
sorába illeszkedő program keretében lapunk megjelenéséig már két osz-
tály elkezdte a tanfolyamot, és több másik is szervezi a részvételét, további 
osztályok jelentkezését pedig a 0753 705 553 telefonszámon fogadják.

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Muckenhaupt Erzsébet 
muzeológus, művelődéstörténész, könyvtörténész
(1952. október 28. –) 

A Bihar megyei Szombatságon született, Vaskohsziklá-
son érettségizett, 1976-ban a jászvásári Al. Ioan Cuza 
Tudományegyetemen szerzett történészdiplomát. Ta-

nulmányai befejezése után, 1976. augusztus 1-jétől a Csíki Székely 
Múzeum muzeológusa. Nyugdíjba vonulásáig (2012) összesen öt 
múzeumi gyűjtemény felelőse volt: régikönyv, levéltári, könyvkötő 
szerszámok, töredékgyűjtemény és kézikönyvtár.

A történelem-művészettörténet részleg munkatársaként szá-
mos területen végzett kutatásokat. Mindenekelőtt a csíksomlyói 
ferences rendház egykori könyvtárának, nyomdájának, könyvkötő 
műhelyének monografikus feldolgozása foglalkoztatta. Ugyancsak 
tudományos tevékenységéhez tartozik az 1802-ben lebontott, 
középkori alapítású csíksomlyói ferences templom és kolostor, 
valamint a középkori Mária-szobor történetének a kutatása. 

Kutatásai során János Pál nyugalmazott múzeumigazgatóval és 
Márk József ferences atyával együtt a csíksomlyói ferences kolostor 
refektóriuma falában a második világháború idején elrejtett 123 
ősnyomtatványt és kéziratot tartalmazó könyvleletet talált. Több 
megjelent tanulmány és kötet ismerteti a gazdag gyűjteményt. 

A csíksomlyói ferences nyomda és könyvkötő műhely vonat-
kozásában elkészítette a múzeum, a székelyföldi plébániák és 
közintézmények, a gyulafehérvári Batthyaneum Könyvtár gyűj-
teményeiben, valamint magyarországi könyvtárakban feltárt és a 
ferencesek nyomdájában megjelent nyomtatványok és bekötött 
könyvek azonosítását, leírását. A kutatás eredményeit az állandó 
múzeumi kiállítás és katalógus tükrözi.

Szorgalmazta és megszervezte a Mária-szobor helyszíni 
kutatását, a ferencesek által meghirdetett Mária-év tiszteletére 
kiállítást rendezett 2015-ben. Kutatását követően elkészítette a 
várostörténeti kiállítás somlyói termének tervét. Számos kötet, ki-
állítási katalógus, tanulmány fűződik nevéhez nemcsak szerzőként, 
de lektorként és szerkesztőként is. 

2002-ben magyar állami elismeréssel, Szinnyei József-díjjal 
tüntették ki, 2003-ban pedig Pro Urbe díjjal ismerte el szakmai 
tevékenységét Csíkszereda városa. 

Forrás: A romániai magyar tudományosság intézményi 
keretekben (szerk.: Bitay Enikő – Sipos Gábor, Kolozsvár, 2017, Erdélyi 

Múzeum-Egyesület)
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Futók fotókon – közel ezren 
a Running Festival Csíkszeredán

Csíkszereda szeptember közepén ismét a futás fővárosa volt: 16–17-én zajlott a Running Festival Csík-
szereda második kiadása, amelyen volt éjszakai terepfutó verseny, maraton, félmaraton, maratoni váltó, 
egy rövidebb, öt kilométeres táv, illetve családi futás is. A kétnapos rendezvény különböző versenyszá-
main mintegy ezer futó állt rajthoz. Románián kívül érkeztek versenyzők Magyarországról és Lengyelor-
szágból is. A maratoni váltó rendkívüli népszerűségnek örvendett: 55 csapat vett részt. A félmaratonra 
185 fő nevezett be, a családi futáson 236 szülő, gyermek, sőt nagyszülő is futott. Az öt kilométeres 
távon részt vett a verseny egyik fővédnöke, Szabó Gabriela többszörös világ- és olimpiai bajnok atléta, 
a váltóban pedig a városháza is képviseltette magát: Korodi Attila polgármester, Sógor Enikő alpolgár-
mester és Wohlfart Rudolf jegyző is futott. A jó hangulatot a mellékelt futók és fotók is tanúsítják.

FOTÓK: OCTOPUS

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata szeptember 6-án, 13-án, 
22-én és 28-án soron kívüli, szeptember 
30-án pedig soros havi ülését tartotta. A 
szeptemberi határozatok a következők:

 � 291-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociális Igaz-
gatósága ügykezelésébe tartozó három tipegő-
csoport és személyzete átadásáról az országos 
oktatási rendszer részét képező Cimbora óvoda 
ügykezelésébe

 � 292-es számú határozat
az nZEB plusz lakásépítés fiataloknak Csíkszere-
dában megnevezésű finanszírozási kérelem be-
nyújtásának jóváhagyására vonatkozó 2022/186-
os számú határozat módosítására

 � 293-as számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – 1-es tétel 
megnevezésű finanszírozási kérelem benyúj-
tásának jóváhagyására vonatkozó 2022/141-es 
számú határozat módosítására 

 � 294-es számú határozat
a Running Festival Csíkszereda sportesemény 
idején forgalomkorlátozás bevezetéséről Csík-
szereda területén, a 2022. szeptember 16–17. 
időszakban 

 � 295-ös számú határozat
A városi kultúrház felújítása megnevezésű 
finanszírozási kérelem benyújtására vonatkozó 
2022/150-es számú határozat módosítására

 � 296-os számú határozat
A polgármesteri hivatal Mihail Sadoveanu utca 4. 
szám alatti épületének felújítása megnevezésű 
finanszírozási kérelem benyújtásának jóváhagyá-
sára vonatkozó 2022/149-es számú határozat 
módosítására

 � 297-es számú határozat
a polgármesteri hivatal épületének felújítása 
megnevezésű finanszírozási kérelem benyúj-
tására vonatkozó 2022/151-es számú határozat 
módosítására

 � 298-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2022-es 
költségvetését, illetve a 2023–2025-ös időszakra 
vonatkozó becsléseket szabályozó 2022/43-as 
számú határozat módosítására

A városi  önkormányzat 
2022. szeptemberi  határozatai

 � 299-es számú határozat 
a Hulladékmenedzsment-rendszer fejlesztésé-
re, korszerűsítésére, kiegészítésére digitalizált 
hulladékgyűjtő szigetekkel

 � 300-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2022-es 
költségvetését, illetve a 2023–2025-ös időszakra 
vonatkozó becsléseket szabályozó 2022/43-as 
számú határozat módosítására

 � 301-es számú határozat
Hulladékmenedzsment-rendszer fejlesztésére, 
korszerűsítésére, kiegészítésére önkéntes hasz-
nálatú hulladékudvarok létrehozásával

 � 302-es számú határozat
a Környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése 
Csíkszereda vonzáskörzetében megnevezésű 
finanszírozási kérelem benyújtására vonatkozó 
2022/147-es számú határozat módosítására

 � 303-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó 
területek használatba adásának jóváhagyásáról

 � 304-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát 
képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosí-
tott és kiegészített, 2008/6-os számú határozat 
módosításának és bővítésének jóváhagyására

 � 305-ös számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítása 
céljából szükséges területek biztosításának 
jóváhagyására a Distribuție Energie Electrică 
România Rt. javára

 � 306-os számú határozat
az Orange România Rt.-vel kötött 2012/603-as 
számú bérleti szerződés meghosszabbítására

 � 307-es számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 6. szám alatt ingatlanra 
vonatkozó 2011/692-es számú bérleti szerződés 
megszüntetéséről

 � 308-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak felajánlott 
adomány elfogadásáról

 � 309-es számú határozat
a Csíkszereda területén működő közhasznú 
szolgáltatásokra vonatkozó sportlétesítmények, 
szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek 
haszonbérbe adásának jóváhagyásáról, a Csíki 
Sport és Rekreatív Kft. javára című,  2022/195-ös 
számú határozat módosításáról

 � 310-es számú határozat
az Akác utca 1. szám alatt található 141,38 m2 felület 
ingyenes ügykezelésbe adásának a jóváhagyására 
a Hargita Megyei Nyugdíjpénztár javára

 � 311-es számú határozat
a Csíkszeredai VSK-val kötött 2021/893-as szá-
mú ügykezelési szerződés meghosszabbításának 
a jóváhagyására

 � 312-es számú határozat
a Kossuth utca, Hargita utca, Temesvári sugárút 
és Nagyrét utca rehabilitációja megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjának elfogadására vonatkozó 
2018/351-es számú határozat kiegészítésére 

 � 313-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Várost az Eco-Csík 
Kft. közgyűlésében képviselő személyek felhatal-
mazására a soron következő közgyűlésre

 � 314-es számú határozat
a Közüzemek Rt. által számlázott lakossági 
hőenergiaárra vonatkozó 2015/263-s számú 
határozat módosítására 

 � 315-ös számú határozat
a Harvíz Rt.-hez tartozó karbantartási, helyette-
sítési és fejlesztési alap 2022-ben, Csíkszeredá-
ban való felhasználásának jóváhagyására

 � 316-os számú határozat
az Épület felújítása és bővítése megnevezésű 
beruházás Beavatkozási munkálatok jóváhagyási 
dokumentációjának elfogadására

 � 317-es számú határozat
250 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására 

 � 318-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város zászlóterve-
zetének elfogadására című, 2022/18-as számú 
határozat módosítására 

 � 319-es számú határozat
a 2022-es évi tagsági díj befizetéséről a Forest 
Kistérségi Fejlesztési Társulás részére

 � 320-as számú határozat
a 2022-es évi tagsági díj befizetéséről a Hargita-
fürdőért Közösségi Fejlesztési Társulás részére

 � 321-es számú határozat
a 2022–2023-as tanévre vonatkozó ösztöndíjak 
mértékéről

 � 322-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányza-
tának szervezési és működési szabályzatát elfoga-
dó 2022/134-es számú határozat módosításáról

 � 323-as számú határozat
A Joannes Kájoni Szakközépiskola 2-es épületének 
felújítása Csíkszeredában megnevezésű finanszíro-
zási kérelem benyújtásának jóváhagyására

 � 324-es számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2022-es 
költségvetését, illetve a 2023–2025-ös időszakra 
vonatkozó becsléseket szabályozó 2022/43-as 
számú határozat módosításáról
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A fűtéstámogatásról a sérülékeny energiafelhasználók 
szociális védelmét szabályozó 2021/226-os számú 
törvény rendelkezik. A módszertan alapján nehéz sor-

sú családok, illetve egyedül élő személyek válhatnak jogosulttá 
a támogatásra.

Első lépésben a jövedelmi határértékeket érdemes ellenőriz-
ni. Ez családok esetében nettó 1386 lej/személy, egyedül élők 
esetében pedig nettó 2053 lej/fő, és mindkét esetben vonatko-

zik a távhővel, földgázzal, villamos ener-
giával és szilárd fűtőanyaggal (fa, pellet, 
brikett stb.) fűtő háztartásokra is.

Ha eddig stimmel, a kizáró javak listája 
következik: a fölösleges körök elkerülése 
érdekében szükséges tüzetesen átnézni 
a jegyzéket, amely megtalálható – min-
den egyéb idevágó dokumentummal 
együtt – a www.szereda.ro/futesta-
mogatas weboldalon. Akinek a lakhelyén 
kívül más épület, tízévesnél kisebb korú 
gépkocsi vagy motorkerékpár, bármilyen 
korú haszongépjármű vagy traktor is sze-
repel a tulajdonában, az a személy máris 
elesett a támogatástól.

Mindkét feltételnek eleget tesz? Ak-
kor következhet a kérelmezés. A kérvény 
letölthető a már említett honlapról, de 

kikérhető a városházán is. A kitöltésében szívesen segítenek 
kollégáink a 28-as irodából, de célszerű már hozni a további 
szükséges dokumentumokat is, hogy a kérvény kitöltésekor 
lehetőleg teljes iratcsomót iktathassanak.

A kérvény mellett ugyanis szükséges a legutóbbi fűtésszám-
la is, valamint a család összetételére, annak tagjaira vonatkozó 
személyes okiratok: felnőttek személyi igazolványa, gyermekek 
születési bizonyítványa, esetenként házassági, válási vagy halotti 
anyakönyvi kivonat, örökbefogadási bírósági végzés, 18 éven 
felüli diákoknak iskolai igazolás, egyetemistáknak pedig pénz-
ügyi igazolás, valamint egyetemi igazolás. A teljes listát szintén 
megtalálja a www.szereda.ro oldalon.

A bevételt igazoló iratok a következők:
 → munkahelyi igazolás a nettó fizetésről (beleértve pré-

miumokat, pótlékokat, étkezési jegyeket);
 → nyugdíjszelvény;
 → munkanélküli-segélyt igazoló szelvény; 
 → igazolás a gyermeknevelési támogatásról;
 → családi vagy magánvállalkozás esetében közpénzügyi 

igazolás;
 → pénzügyi igazolás, ha nincs jövedelem.

A családi bevételekbe nem számoljuk bele a következőket:
 → gyermekpénz;
 → családi pótlék;

 → alkalmi (napszámos) munkából származó 
jövedelem; 

 → iskolai ösztöndíjak, valamint „líceumi pénz”;
 → óvodáztatási támogatás a hátrányos helyzetű 

családból származó gyermekek számára; 
 → a fogyatékossággal élő személyek jogainak 

védelméről, támogatásáról szóló 2006/448-as 
számú törvény értelmében meghatározott havi 
kiegészítő költségvetés és szociális ellátás.

Az összes irat megléte esetében egyszerű a 
dolga: benyújthatja az iratcsomót a városháza Vár 
téri székhelyének 28-as irodájában (vagy csalá-
di pótlékban és szociális segélyben részesülők 
a 30-as irodában). Az október 15-ig benyújtott 
iratcsomók kérelmezői pozitív elbírálás esetén a 
teljes fűtésszezonra megkapják a támogatást, akik 
megkésnek, mindig a következő hónaptól kaphat-
ják a pótlékot.

Ha kérdése merül fel, a választ megtalálja a 
0266-315120/242 belső telefonszámon. Ha jár 
Önnek, igényelje! Ha jár az ügyintézésben kevésbé 
jártas rokonának, ismerősének, szomszédjának, 
kérjük, segítsen neki az igénylésben!

Folyamatábra

Az idei tél várhatóan a szokásosnál 
jobban megterheli a pénztárcánkat: 
az elszabadult energiaárak önma-
gukban is költségesebbé teszik a 
telet, de a termékek árának és a 
szolgáltatások díjának megugrása 
közvetetten is arra késztet, hogy 
okosabban induljunk neki a télnek. 
Mindezek fényében felértékelődik 
a fűtéstámogatás fontossága is. Az 
alábbiakban ennek a szociális jut-
tatásnak a tudnivalóit részletezzük, 
annak reményében, hogy olvasóink 
is segítenek az igénylésben a rá-
szoruló családtagokon, rokonokon, 
szomszédokon, ismerősökön.

Melegen ajánljuk: igényelje a fűtéstámogatást!

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN KARIKATÚRÁJA
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Tanévnyitó kicsiknek, 
majd nagyoknak

Csíkszeredában közel 10 500 óvo-
dásnak, iskolásnak kezdődött meg 
a tanév szeptember első hétfőjén. 
13-án a hagyományokhoz híven a 
334 elsőéves ünnepélyes eskütéte-
lével elkezdődött a tanév a Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Karán is, 23-án 

pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem csíkszeredai központjában is tan-
évet nyitottak – immár a jubileumi harmin-
cadikat –, és itt 77 új hallgatóval indult az 
iskolai év. 

Teljes, de rövid útlezárás 
hídépítés miatt

Teljes forgalomlezárást vont maga 
után a városunk székelyudvarhelyi kijáratá-
nak közelében részben beomlott patakhíd 
újjáépítése. Az útügyi igazgatóság Hargita 
megyei kirendeltsége másnap estére máris 
járhatóvá tette a forgalmas országútsza-
kaszt.

18. századi 
kordokumentumot vett át 
a Csíki Székely Múzeum

A brassói Belvárosi Református Egyházköz-
ség lelkipásztora, Kassay Géza református 
egyházi levéltárában fellelt kordokumentu-
mot adományozott a Csíki Székely Múze-
umnak. Az 1738-as keltezésű „felcsíkszéki 
protokollum” tulajdonképpen kézzel írott 
felcsíki peres jegyzőkönyv, amelynek 
részletes kutatását a múzeum munkatársai 
végezhetik el.

Évadot hirdetett a Csíki 
Játékszín

Veress Albert, a Csíki Játékszín igaz-
gatója szerint a frissesség jellemzi a társulat 
2022–23-as évadát, mert a megszokottól 
eltérően a színház falain kívül is számos előa-
dással készülnek. A lakáselőadások, kocsma-
színházi vagy éppen osztálytermi fellépések 
olyan réteget hivatottak megszólítani, amely 
alapvetően nem jár színházba. Az intéz-
ményvezető a várható bemutatók mellett 
a megújuló bérletrendszert is bemutatta az 
évadnyitó sajtótájékoztatón, és itt számolt 
be a „kétfelvonásos” Lurkófesztiválról is, 
amelynek első szakaszát szeptember 24–28. 
között szervezték: ez volt a tinédzsereket 
megszólító Lurkó Teens.

Több mint játszótérépítés!
Elkezdődött Csíkszereda legna-
gyobb, legkorszerűbb és legsok-

oldalúbb játszóterének építése a Tudor 
negyedben, a Lendület sétány 5., 7. és 9., va-
lamint a Fenyő utca 5. szám alatti tömbházak 
által közrezárt zöldövezetben. A mesebeli 
béka nevű játszótér projektje tulajdonképpen 
az övezet teljes felújítását magában foglalja 
járdák, sétányok létrehozásával, a közvilágítás 
átfogó korszerűsítésével.

Magyar állami kitüntetések 
A magyar államalapítás évfordulója, 
augusztus 20-a alkalmából Novák 

Katalin, Magyarország köztársasági elnö-
ke állami kitüntetésekkel tisztelgett olyan 
személyek munkássága előtt, akik a magyar 
közösségért önzetlen munkát fejtettek 
ki. A Magyar Érdemrend középkeresztjét 
adományozta Ferenczes István Kossuth-dí-
jas költőnek, a Magyar Ezüst Érdemkereszt 
kitüntetéssel ismerte el a csíksomlyói Szent 
Péter és Pál plébánia kántorának, az árvákért 
és rászorulókért rengeteget dolgozó Borcsa 
Gergelynek a tevékenységét, továbbá a 
Magyar Érdemrend lovagkeresztjét adomá-
nyozta dr. Kraft Zsolt ortopéd szakorvosnak.

Adóügyi újdonságok 
a Gazdasági Konzultatív 
Tanács egyeztetésén

A 2022/16-os számú kormányrendelet fene-
kestől felforgatta a helyi adók megállapítására 
vonatkozó módszertant, ez pedig hatalmas 
kihívások elé állítja mind az önkormányza-
tot, mind az adófizetőket, különösen a jogi 
személyeket. Ezért gyűltek össze a városházán 
a Gazdasági Konzultatív Tanács tagjai egy kü-
lönleges tanácskozáson, amelynek keretében 
megismerhették a legfőbb változásokat.

Víztornyot robbantottak az ipari 
övezetben

Évtizedek óta kihasználatlan, megromlott 
állapota miatt pedig életveszélyessé vált a 
nyugati ipari övezet egyik víztornya, ezért a 

tulajdonosok a Balast Centrum udvarán levő 
47 méteres tornyot a megfelelő óvintézke-
dések közepette robbantással lebontották. 

Buszjegy 
újrahasznosítható 
palackokért

Csíkszereda Városháza a Csíki Trans Kft. 
révén bekapcsolódott az Act for Tomorrow 
egyesület kezdeményezésébe. A lakos-
ság tömegközlekedési jegyre válthatta 
a PET-palackokat, alumíniumdobozokat, 
üvegeket. A begyűjtött hulladékot újrahasz-
nosító üzemekbe küldték.

Közel ezer futó 
Csíkszeredában

A tavalyi bemutatkozó eseményt is messze 
túlszárnyalva szervezték idén a Running 
Festival Csíkszereda futóversenyt. A közel 
ezer futó számára egyedi élményt nyújtó 
esemény hangulatáról fényképes összeállí-
tást is közlünk lapunk 7–8. oldalán.

Visszatért a falu a városba

Kétéves kényszerszünet után 
visszatértek a Temesvári sugárút és a 
Szív utcai kazánház közötti zöldövezetre a 
falusi élet mindennapjait meghatározó ál-
latok, gépek, termékek. A Falu a városban 
program ezreket vonzott a helyszínre, ahol 
állatsimogatástól termékvásárig minden 
sajátos hangulatú elemről gondoskodtak a 
szervezők.

Lány- és asszonytalálkozó 
Csíksomlyón

Neves előadókkal, immár 12. alkalommal 
szervezte meg az Áradat Egyesület a 
Csíksomlyói Lány- és Asszonytalálkozót 
a Jakab Antal Tanulmányi Házban. Az 
idei találkozó jeligéje: Belső béke viharos 
időkben (is).

A népmese napját ünnepelték 
a könyvtárban

A Kájoni János Megyei Könyvtár több 
mint tizenöt éve rendszeresen bekapcso-
lódik a magyar népmese napjának ünnep-
lésébe. Az elhivatottság idén is meghozta 
gyümölcsét: a papírszínházra és a bábjá-
tékra is nagyon sokan voltak kíváncsiak, 
gyermekek és szülők sokasága vett részt 
az eseményeken.

Krónika

Mi történt a városban 2022 szeptemberében?
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Dobrescu Ioan
Kurta Csilla-Mária-Györgyi
Erős Ghizela
Ozsváth Margareta
Koncsag Coloman
Kiss Ernő
Szabó-Horváth Margareta
Szopos Ladislau-Attila
Kárikás Maria

Kerekes Endre-Levente
Gáspár Jenő
Galaczi Éva
Nagy Ferenc-István
Süket Maria
Lázár Matilda
Coman Clara
Nemes Ilona
Golicza Ileana

Szentes Teréz
Miklos Estera
Kovács Arpad
Fodor József
Szakács Ludovic
Fülöp József
Székely Csaba
Balázs Teréz
Péter Stefan 

2022 szeptember hónapjában anyakönyveztük

László Hanna
Goga Brian-Zoltán
Kovács Illés
Lajos Péter
Cseh-Marschal Benett
Vitan-Gál Márk
Kopacz Hanna
Domán Boldizsár

Tatár Gréta
András Ödön 
Benkő Kincső
Kiskamoni-Szalay Vilmos
Rostás Milán
Lajos Bence-Bendegúz
Lázár Nóra
Vad Károly

Olti Ádám
Szőcs-Gazdi Márton
Vitán Izsák
Bucuțea Bernadett-Boglárka
Tanko Hanna
Bînțu Alexia-Nicoleta
György-Tamás Dóra
Rancz Ajna

Szabó Balázs
Bálint Lara
Bartalis Balázs
Tudor Rebeca-Maria
Török Kende
Simon Gréta
Tosa Örs-László

Péter Szilárd-István – Vas Helga Vivian
Pușcașu István-Albert – Szőcs Erika

Laczkó Barna – Balint Boglárka
Czine Petrișor – Czine Ramona

Cilip Árpád – Szilágyi Dalma-Orsolya
Székely Tas – András Cecilia

Demian Barnabás – Szabó Enikő
Daniel Arnold – Sándor-Fazakas Kata

Csizmás Botond – Gál Gyöngyvér
Bogos Szabolcs – Farkas Csilla-Klára

Szász-Bertalan Zoltán – Fülöp Orsolya
Tanase Gabriel – Răuțu Lidia
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Csíkszereda Városháza öregotthon építése 
céljából ingatlanvásárlási szándékáról értesíti 
az érintetteket. 

Az ajánlatok benyújtásának határideje: 
2022. október 31., 11 óra
További részletek: 
www.szereda.ro, 0266-315120/224

A telek főbb jellemzői:
 » beltelek;
 » terület: 5000–6000 m2;
 » telekkönyvbe bejegyezve (tehermentes, naprakész);
 » elhelyezkedés Csíkszereda területén;
 » közterületről való megközelíthetőség;
 » közművek a telek közelében;
 » a szomszédos területeken ne történjen zajt keltő, 

káros anyagot kibocsátó tevékenység.

Sapientia–EMTE, 
2022. november 11–13.


