
Virtuális lépések 
a jogosítványok 
és a jármű
bejegyzés 
irányába

Ezer színben, 
ezer szívvel 
Két nehéz év után a 

szokásosnál kevesebben, de a 
szokásos méltósággal gyűltek 
össze székelyek ezrei a csíksomlyói 
hegynyeregben.
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3 Saligny-program: 43 millió lej 
külső támogatás Csíkszeredának

„Bíró, Andory Aladits és 
Seiwarth után Csíkszere
dában ő volt a fotós, Marx 
József után Erdélyben ő 
volt a klasszikus művészfo
tós, és ha a világ valamelyik 
táján azt mondták, hogy 
romániai fotósok alkotá
sait kellene kiállítani, akkor 
megint csak előtűnt az a 
három betű, az NPZ, amely 
bejárt minden kontinenst. 
És nem csupán nevében, 
művészetében viselte a 
nagyságot, hanem ember
ségében is.”
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A hónap
Pro Urbe díjasa

Lezárult a Kós Károly 
Szakközépiskola felújítása
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Share-eda

#koncert
Miért nem hívunk nagy együtteseket 
a városnapokra?

A „nagy együttesek” meghatározása le
hetetlen: a személyes ízlések hordozzák, 
hogy kinek mi számít nagy együttesnek, 
de a feloldhatatlan dilemmára Csíksze
reda megtalálta a megfelelő választ. Ez 
pedig a NyárON Szereda fesztivál meg
honosítása volt. A nyárindító rendezvény
sorozatunk alkalmával a népes tömegek 
által „nagynak” minősített együttesekre 
összpontosítunk. A fesztivál fellépőinek 
palettáján azonban helyi előadók is szép 
számban megtalálják a helyüket. A város
napok ennek a fordítottja: elsősorban a 
helyi értékeinket emeljük ki – mert a cél
közönségünk nem a térség, hanem csu
pán a város lakossága –, de nem sajátítjuk 
ki számukra a rendezvényt. Ezentúl tehát 
évente lesz zenei rendezvényünk, ahol a 
fellépők gerincét a húzónevek képezik, 
és olyan is, amelyiknek alkalmával a helyi 
zenekarokra fektetjük a hangsúlyt.

#nagycsaládos kártya
A Nagycsaládos kártya kedvezményei 
érvényesek a fesztiválokra is?

Az alapértelmezett kedvezmény első
sorban a város által fenntartott vagy 
működtetett alintézményekben és 
a tömegközlekedésben jár a kártya 
használóinak. A városban rendezett és 
rendezendő fesztiválok esetében egyedi 
helyzetekről beszélhetünk, mert van, 
amelyiknek a városháza szervezője, de 
van, amelynél csupán partner vagy támo
gató. Ezeknél eseti jelleggel dől el, hogy a 
kártya felhasználható a belépésnél, vagy 
nem. Javasoljuk, hogy az esemény előtt 
érdeklődjenek a kedvezmények érvé
nyességéről!

pumptrack
A városközpont egyetlen egybefüggő 
zöldövezetét, a központi parkot miért 
kell feltúrni egy pumptrackpályáért? 

Az amatőr kerékpározók, rollerezők, 
gördeszkások improvizált pályákat hasz
nálnak, zavarva a gyalogos és autófor
galmat, ezért indokolt egy megfelelően 
kialakított pumptrackpálya létesítése, 
ahol biztonságos körülmények között le
het űzni ezeket a sportágakat. A parkban 
eddig is a Nicolae Bălcescu utca felőli 
részen található gödrös részt használták 
erre a célra, a pumptrackpálya kialakításá
val tulajdonképpen a parknak ezt a részét 
rendezzük. 

Kérdő útját 
nem veszti

A jogosítványok kibocsátása vagy a jár-
műbejegyzés ügyében gyakran hozzánk, 
a megyeszékhely polgármesteri hivata-
lához fordulnak az érdeklődők. A jármű-
bejegyzésnél valóban van részfeladata 
a városházának, de ez csupán egyetlen 
mozzanatra terjed ki. A jogosítványokkal 
pedig egyáltalán nem foglalkozunk. Akik 
viszont igen, azok munkáját nagyban 
segíti az előjegyzést és részletes tájé-
koztatást nyújtó online platform. E havi 
Share-eda rovatunkban ezt az online 
felületet mutatjuk be.

A jogosítványok kibocsátásával és a 
járművek bejegyzésével a megyei 
prefektusi intézményeknek aláren

delt közszolgálatok foglalkoznak. A megyei 
igazgatóságoknak (Direcția Regim Permise 
de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor – 
DRPCIV) esetenként több munkapontja van 
egyegy megyében, hatáskörük azonban eltérő 
lehet. Hargita megyében az elméleti vizsgázta
tással és a jogosítványok kibocsátásával csakis 
Csíkszeredában foglalkoznak (a Kossuth Lajos 
utca 11–13. szám alatt, Hargita Megye Tanácsa 
szomszédságában), járműbejegyzéssel, rend
számtáblák cseréjével viszont előjegyzés nélkül, 
ezért sokkal kiszámíthatatlanabbul Székelyud
varhelyen és Maroshévízen is. 

Ennyit a megyei fizikai intézményi infrastruk
túráról. Központilag szabályozva 2018 óta van 
lehetőség online előjegyzésre. Ennek három 
viszonylag egyszerű lépése van, bonyodalmat 
csupán a szükséges iratok megnevezésének 
jogi bikkfanyelve okozhat. Az ügyintézés „hely
színe” a közszolgálat honlapja, a www.drpciv.
ro weboldal, amelynek az Online szolgáltatások 
(Servicii online) menüpontja sorolja az elekt
ronikus ügytípusokat. Némelyek megkövetelik 

a felhasználói fiók létrehozását, a többségük 
azonban regisztráció nélkül is segítséget nyújt. 
Mi most az előjegyzés lépéseit mutatjuk be, de 
javasoljuk a többi szolgáltatással való ismer
kedést is – tanuló sofőröknek például nagyon 
hasznos segítséget nyújt az elméleti vizsga 
szimulációja!

1. lépés: Válasszuk ki a megyét! – megtehet
jük legördülő menüből vagy rákattinthatunk az 
adott megyére az interaktív térképen.

2. lépés: Válasszuk ki a kívánt szolgál
tatást! – kilenc ügytípus közül kell kiválasz
tanunk, hogy mi a célunk: elméleti vizsgára 
jelentkezünk, a jogosítványunkat újítanánk 
meg vagy íratnánk hazaira, esetleg beje
gyeztetnénk vagy törölnénk forgalomból a 
járművünket. 

3. lépés: Előjegyzés – a név és emailcím, 
valamint egyéb eseti adatok (személyi szám, 
sasszészám, rendszám stb.) közlése után 
megkeressük a szabadnak jelzett napokon az 
optimális időpontot. 

Az előjegyzés lezárását követően a meg
adott emailcímre érkező levélből kiderülnek 
a legfontosabb tudnivalók: itt olvashatjuk a 
szükséges iratok listáját, és ugyanitt találunk 
egy linket is, amelyre kattintva lemondhatjuk 
az időpontfoglalást, ha az utólag mégsem 
bizonyul megfelelőnek. A szükséges iratokhoz 
magyarázatot is olvashatunk, amely helyenként 
nem teljesen egyértelmű a laikusok számára, 
de kikövetkeztethető, hogy pontosan milyen 
dokumentumok kellenek, ezáltal megtakarít
hatjuk azt az összeget, amelyet ügyintézőre 
fordítanánk.

Hargita megye esetében az előjegyzés 
csakis Csíkszeredára vonatkozóan működik! A 
közszolgálat ügyfélfogadásáról az igazgató
ság honlapja mellett (www.drpciv.ro) a megye 
prefektusi intézményének a honlapja is (www.
hr.prefectura.gov.ro) közli a szükséges elérhe
tőségeket. 

Virtuális lépések 
a jogosítványok 
és a járműbejegyzés 
irányába
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Első körben Csíkszereda számára az 
alanyi jogon kijáró 43 millió lejt hagyta 
jóvá a fejlesztési minisztérium az Ang-
hel Saligny-programból. Így a vidékfej-
lesztési alapokból finanszírozhatónak 
minősítették a Nagy István festő sétány 
átfogó felújítását, a Hajnal, az Akác és a 
Gyár utca felújítását, a Hunyadi János, 
a Szentkirály és a Kós Károly utca egyes 
szakaszainak korszerűsítését, továbbá a 
Szécseny fő utcájának az aszfaltozását. 
Városunknak még közel kétszer ekkora az 
igénylistája, ezért az esetleges második 
kiírásban is érdekeltek leszünk.

C síkszereda Városházának beruházá
si szakirodája megfeszített iramban 
állította össze tavaly ősszel az Anghel 

Salignyról elnevezett új kormányzati vidékfej
lesztési programba szánt projektek iratcsomóját, 
az önkormányzati testület pedig az októberi 
ülésen hagyta jóvá a finanszírozási kérelmeket. 
Korodi Attila polgármester már akkor hang
súlyozta: Csíkszereda 43 millió lejt hívhat le a 
kormányprogramból, a pályázatra összeállított 
csomag összértéke azonban 119,6 millió lejre 
rúg, mert tartalmazza az összes megvalósítható 
projektet, és arra alapoz, hogy ha marad még 
összeg a programban, az is azonnal megpályáz
ható legyen a város számára.

Összesen tizenhárom iratcsomóval pályáz
tunk, és mint a június végi eredményhirdetésen 
kiderült: a 43 millió lejen felül első körben nem 
sikerült több pénzt lehívnia Csíkszeredának. Az 
ettől függetlenül hatalmas külső forrásból három 
projektet teljesen, egyet pedig részben fedez a 
kormánytámogatás.

A legnagyobb értékű beruházás a nyugati 
ipari övezet legfőbb utcáinak általános felújítá
sát támogatja: az évek során tönkrement Hajnal 
utcát és Akác utcát újraaszfaltozzák, és aszfalttal 
borítják a Gyár utcát is. A beavatkozási munká
latok jóváhagyási dokumentációjának (DALI) 
elkészítésére már megvan a szerződés, annak 
testületi elfogadása előtt azonban még lakossági 
fórum szükséges. A kormánytámogatás értéke 
21,19 millió lej, ehhez még közel 400 ezer lejes 
önrésszel számol a város.

A leglátványosabb fejlesztés a városköz
ponti Nagy István festő sétány átfogó felújítá
sa. A szomszédos Octavian Goga sétányhoz 
hasonló mértékű, de annál is korszerűbb igé
nyekre is válaszoló lakónegyedfelújításra közel 
11,83 millió lejt biztosít a kormány, az önrész 
pedig megközelíti a 280 ezer lejt. Lakossági 
fórum már volt, a következő lépés a műszaki 
dokumentáció, az úgynevezett DALI elfoga
dása.

Teljes mértékben támogatják egy kertvárosi 
lakóövezet felújítását is. Közel kétmillió lejből újul 
meg – és ebből majdnem 1,9 millió lejt fedez a 
kormány – a Szentkirály utca teljes egészében, 

illetve a Hunyadi János utca és a Kós Károly 
utca kavicsozott szakasza. Ebben az esetben 
a DALIt már elfogadták, következhet a köz
beszerzés kiírása a kivitelezési tervekre, majd a 
kivitelezésre.

Csupán részben támogatott, mégis nagy 
horderejű fejlesztés Szécseny fő utcájának 
aszfaltozása. A pályázati dokumentáció az összes 
szécsenyi utcát tartalmazta, és 38,9 millió lejt 
igényelt, végül a kormány 8,08 millió lejt hagyott 
jóvá a projektre. Ez az összeg a becslések szerint 
a fő utca aszfaltozására lesz elegendő, és erre 
csak akkor kerülhet sor, ha a Harvíz óriásprojekt
jéből előzetesen megoldják a víz és szennyvíz
hálózat bővítését.

Érték szempontjából érvágást jelent a 
városháza számára, hogy a csibai úthálózat 
fejlesztésére egyáltalán nem jutott pénz ebből 
a kiírásból, jelentőség szempontjából pedig 
az alaposan megviselt Harom utcai Olthíd 
felújítása támogatásának elmaradása miatt 
keserédes az eredményhirdetés. Ennél a hídnál 
ugyanis jelenleg tiltott a 2 tonnánál nagyobb 
tengelysúlyú járművek áthaladása, holott ez is 
fontos bekötőútja lehetne Szécsenynek.

Az említettek mellett a pályázati listán 
szerepelt, de egyelőre nem kapott támogatást 
több csíksomlyói és csobotfalvi kavicsozott utca, 
sem a nyugati ipari övezet kavicsozott utcái, sem 
három kisebb patakhíd felújítása. Ha lesz újabb 
kiírás, várhatóan a fennmaradó projektekkel kez
dődik az új lista.

Legyen közös a nyár!

A nyár a nap, a fény és a meleg tengere. A hosszú, barátok 
társaságában eltöltött esték ideje, amelyből nem hiá
nyozhatnak a finom nyári fröccsök, a fagylalttól ragadó 

gyermekarcok és a különféle rendezvények.
Júniusban, ígéretünkhöz híven, a NyárON Szereda fesztivállal 

elindítottuk Csíkban is a nyarat. Azóta túl vagyunk néhány felhősza
kadáson és hőségriadón, lejárt a Hargita Hill Climb Challenge autós 
hegyi verseny, az Ákovita nemzetközi párlat és pálinkafesztivál 
és az Ezer Székely Leány Napja is. Hamarosan elkezdődik a Régi
zene Fesztivál, amelyet követ a Csíki Jazz, a városnapok, a Tour of 
Szeklerland kerékpároskörverseny, majd szeptemberben a Running 
Festival Csíkszereda.

A csíkiakat és az idelátogatókat tehát színes programokkal várjuk, 
amelyek két, a koronavírusjárvány miatt eseményekben szegényes 

év után még nagyobb jelentőséggel bírnak. Mindannyian tudjuk, 
vannak olyan élmények, amelyek sokkal erőteljesebben hatnak ránk, 
ha megoszthatjuk őket másokkal, akár több száz vagy több ezer 
ismeretlennel együtt, hiszen erősíti az érzést, hogy egy közösséghez 
tartozunk. Az összetartozás érzése pedig elengedhetetlen a város, a 
régió, a közösség fejlődéséhez.

Ennek szellemében arra biztatunk minden kedves csíkszeredai 
lakost, hogy legyen nyitott a kollégák és különböző intézmények, 
civil szervezetek által szervezett eseményekre! Próbáljuk mindegyik
ben meglátni a szeretetet, a közösség iránti elkötelezettséget, a jó 
szándékot, a gondos tervezést és a befektetett munkát! Fogadjuk 
türelemmel és megértéssel az esetleges zajt, a forgalomkorlátozá
sokat, azt, hogy egyegy esemény alatt megváltozik a város dinami
kája! Éljük meg együtt, közösségként a csíki nyár minden pillanatát, 
hogy majd a hosszú őszi és téli estéken legyen, amit barátainkkal, 
családjainkkal együtt felidézzünk!

Ne feledjük: identitásunk szempontjából az élmények nagyon fon
tosak, a pozitív élmények pedig elégedettebb élethez vezethetnek!

A hónap üzenete

Anghel Saligny-program: 43 millió lej 
külső támogatás Csíkszeredának
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A nyár folyamán városunk oktatási intéz-
ményeinek vezetői, szeptembertől pedig 
az érdeklődő pedagógusok vehetnek részt 
a szakmai személyiségük megerősítését 
támogató, a vezetői kompetenciát fejlesztő 
képzéseken. Csíkszereda Városháza a pá-
lyázati rendszerében teremtett erre lehető-
séget, és mentálhigiénés tevékenységekre, 
programokra is nyújthatók be projektek.

A Sapientia–EMTE csíkszeredai Szocioló
gia Tanszékének egyetemi adjunktusa, 
dr. Gergely Orsolya által végzett, iskola

kutatást összegző jelentés alapján a pedagógusok 
esetében nagy szükség van a kiégés megelőzé
sére. A kutatás azt mutatja, hogy a pedagógusok 
nagy többsége nagyon lelkes, aktív, folyamatosan 
képezi magát, erre időt, energiát, szabadidőt és 
gyakran pénzt is áldoz. Ez a város számára hatal
mas erőforrás, ezért támogatásra érdemes. 

„Ezért is tartottuk és tartjuk nagyon fontos
nak, hogy városvezetőkként figyelmet fordítsunk 
a pedagógustársadalomra, hogy elősegíthessük 
szakmai, emberi fejlődésüket. Az ő felkészültsé
gük, mentális jóllétük a garanciája és az alapja az 
iskolások jóllétének, egészséges fejlődésének, 
tanulási potenciáljának. Ugyanakkor számtalan 
aggasztó jelenség jelzi (gyenge érettségi ered
mények, szerfogyasztás, öngyilkosság), hogy 
iskoláinkban is szükség volna ezeknek a prob
lémáknak az átfogóbb, célzottabb kezelésére, 
illetve megelőzésére. Ehhez elsősorban az isko
láink belső kommunikációs kultúráját, mentális 

problémakezelő eszköztárát kellene javítani, amit 
a vezetőkkel és a pedagógusokkal kell kezde
ni” – fogalmazott Sógor Enikő alpolgármester, a 
képzés kezdeményezője.

A jelenleg az Áradat Egyesületen keresztül meg
valósított képzés keretében Simon László budapesti 
szupervizorcoach két alkalommal, május 10–11én 
és június 28–29én találkozott az oktatási intézmé
nyek vezetőivel. Májusban a burnout, a reziliencia, a 
megváltoztatható és megváltoztathatatlan világ té
maköreit, míg júniusban az új Leadershipelgondolá
sok, a digitális transzformáció, az agilitás intézményi 
és szervezeti aspektusait járták körül.

A részt vevő iskola és óvodaigazgatók vissza
jelzése összességében pozitív volt. Kopacz Erika, 
a Napocska Napközi Otthon vezetője szerint a 
tréner új szemléletet mutatott meg, és távlatokat 
nyitott arra vonatkozóan, hogyan lehet a jelenlegi, 
bizonytalan világhelyzetben stabil menedzsmen
tet biztosítani egy szervezetben. Meglátása sze
rint számos olyan hasznos eszközt kaptak a kép

zés vezetőjétől tesztek, gyakorlatok formájában, 
amelyekkel a romániai oktatási rendszer korlátai 
között is át lehet keretezni, meg lehet fordítani 
a negatív folyamatokat. „A leghasznosabbnak a 
hétköznapi helyzeteket feldolgozó esettanulmá
nyok bizonyultak, hisz a kiscsoportos munka során 
megismerhettük egymás gyakorlatát, és felülírtuk 
a vezetői magányt” – fogalmazott az intézmény
vezető, aki mindenképp számít a folytatásra, és 
munkatársai is részt vesznek a pedagógusoknak 
szóló, szeptemberben kezdődő képzésen. 

A fentről lefelé haladó folyamat következő 
lépése ugyanis az előttünk álló tanév kezdetén a 
szupervízió (szakmai személyiséggondozás), a 
resztoratív technikák és autogén tréning/relaxá
ció munkaterületeken végzett beszélgetések 
sorozata a csíkszeredai pedagógusok bevoná
sával. A csoportokat/egyéni munkákat szakkép
zett szakemberek vezetik a Csíkimedencéből.  
„Bízunk abban, hogy a projekt végén a tanfo
lyamok és a szupervíziós csoportok résztvevői 
rugalmasabb, a kihívásokkal szemben felké
szültebb vezetőkké és pedagógusokká válnak, 
képesek lesznek új megküzdési módszereket al
kalmazni a munkahelyi stressz kiküszöbölésére, 
ugyanakkor képesek lesznek jobban mozgósíta
ni saját mentális erőforrásaikat egész környeze
tük mentális egészségének megőrzése érde
kében” – összegzett Sógor Enikő. Hozzátette, 
a végső cél, hogy a diákokat, majd a szülőket is 
bevonjuk ebbe a mentális megerősítő folyamat
ba, hisz rengeteg olyan megoldásra, kezelésre 
váró probléma van az iskolai környezetben, ami 
fölött nem hunyhatunk szemet.

FÓKUSZBAN A LELKI EGÉSZSÉG, A MENTÁLIS JÓLLÉT

A bullying, a kiégés, az alacsony teljesítmény, 
az öngyilkosság megelőzése

A m a i  Kossuth Lajos utca szomszédságában állt egykor az 1929ben 
épült Román Nemzeti Bank, amelyben ma a számvevőszék működik. A 
szocialista városrendezési elképzeléseknek idővel ez az épület is az út

jában állt, ám sorsa felől kedvezően döntöttek: nem bontották le, csupán 
elköltöztették. A költöztetést szenzációszámba menő eseménynek 
tekintik. Rigó László építőmérnök az 1986os Hargita Kalendárium
ban rögzítette a költöztetés folyamatát. Ebből az írásból megtudhat
juk azt is, hogy a költöztetés tervét Bukarestben készítették, az épület 
szállítását pedig a Hargita Megyei Építőszerelő Vállalat végezte. 
A hatalmas, 2400 tonna súlyú épületet előbb vasbeton alapba 
fogták, majd vasból készült alátámasztási elemekre helyezve 
1984. július 29én 127 méteres útjára indították. A költöztetés 
egy hónapon át tartott: augusztus 29én került arra a helyére, 
ahol napjainkban is áll. A bravúrnak számító épületköltöztetés 
érdekessége az is, hogy a „vándorlás” alatt a bank alkalmazottai 
a szokott módon bejártak dolgozni. 

Forrás: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /
Typografika, Békéscsaba, 2007. Fotó: Pethő Csongor gyűjteménye
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Lezárult a Kós Károly 
Szakközépiskola 
felújítása

Megtörtént a műszaki átvételezés, ezzel lezárult a Kós Károly 
Szakközépiskola hőszigetelése, átfogó felújítása. A hatmillió 
lejt meghaladó beruházás eredményeként kívül-belül teljesen 
megújult az oktatási intézmény.
 

C síkszereda Városháza július első felében átvette a Kós Károly 
Szakközépiskola felújításának munkálatait. A kivitelező a helyi 
Tectum Company volt, amelynek a munkáját alaposan meg

csúsztatta az időközben módosított terv. Ennek ellenére sikerült befejezni 
az elvállalt munkát, aminek eredményeként ma már teljesen korszerű az 
iskola fűtésrendszere, villany, víz és szennyvízrendszere, felújították az 
összes helyiséget és a mosdókat, hőszigetelték a falakat, és a tetőre nap
elemrendszert telepítettek.

A kivitelezés értéke 6,08 millió lej, az Európai Unió 3,05 millió lejjel, az 
állam pedig 466 ezer lejjel támogatta a beruházást. A fennmaradó össze
get saját költségvetéséből fedezte az önkormányzat.

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Nagy P. Zoltán
fotóművész, fotóriporter
(1943. július 28. – 2010. február 11.)

K özépiskolai tanulmányait Csíkszeredában végezte, ezt 
követően kilenc évig a Csíkszeredai Fotó Stúdió mun
katársa, később vezetője. 1968tól a a Hargita (1990től  

Hargita Népe) fotóriportere, a lap alapító tagja.
Hazai és külföldi lapokban több mint 33 ezer fotója jelent meg. 

Különféle kiadványok mellett a fotói illusztrálták a Hargita Kalendá
rium évente megjelenő köteteit. Számos képzőművészeti kataló
gus reprodukcióit készítette, több könyv és hanglemezborítót, 
falinaptárt, zsebnaptárt és képeslapot illusztrált.

1977–2007 között több mint 150 nemzetközi kiállításon vett részt, 
több mint 90 hazai és nemzetközi díjat szerzett. 1988ban az Újság
írók Szövetsége Sajtófotó díjjal jutalmazta munkásságát, 1994ben a 
Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) nívódíját kapta sajtó
fotó kategóriában. 1996ban Csíkszereda város önkormányzata Pro 
Urbe díjjal tüntette ki. 2002ben megkapta a Sajtófotó Életműdíjat.

Fotótékájában közel 400 író, költő, képzőművész és politikus 
portréja található meg. Fotóit a marosvásárhelyi Fotómúzeumban, 
csíkszeredai, székelyudvarhelyi és székelykeresztúri múzeumokban, a 
gyergyószárhegyi, homoródszentmártoni, fónyi és hajdúböszörményi, 
berecki alkotótáborokban, valamint magángyűjteményekben őrzik.

„Valahogyan úgy képzelem el életútját, mint egy óriási, több mint 
negyven éven át tartó expozíciót, ahonnan előhívás és kellő idejű 
rögzítés után egymás után tolonganak elő a hétköznapok és ünnep
napok emberei, eseményei, tárgyi kellékei, szűkebb és tágabb kör
nyezetünknek, életünknek és változó időnknek megannyi töredéke, 
(...). Bíró, Andory Aladits és Seiwarth után Csíkszeredában ő volt a 
fotós, Marx József után Erdélyben ő volt a klasszikus művészfotós, 
és ha a világ valamelyik táján azt mondták, hogy romániai fotósok al
kotásait kellene kiállítani, akkor megint csak előtűnt az a három betű, 
az NPZ, amely bejárt minden kontinenst. És nem csupán nevében, 
művészetében viselte a nagyságot, hanem emberségében is” – 
fogalmazott Székedi Ferenc újságíró, szerkesztő a Nagy P. Zoltán 
temetésén elhangzott búcsúztatójában.

Forrás: Nagy P. Zoltán – Címerem: fény és árnyék, 2008, 
Hargita Megyei Kulturális Központ Könyvek, Csíkszereda. 

Az Országos Kataszteri és Telekkönyvezési Program keretében, az 1996. évi 
7-es számú kataszteri és ingatlan-nyilvántartási törvény alapján zajlik Csíkszere-
dában, két összefüggő területen, az ingyenes telekkönyvezés:

1) 44, 45, 46, 47, 48 dűlők (Felsőmező, Hiaszó), vagyis a 12-es országút a Tap-
loca – Csíkcsicsó vonal mentén, az ÉK-i kerülő út környékétől északra eső mintegy 
150 hektárnyi területen;

2) 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dűlők (Lókút, Bikás-tó, Alsó Rétremenő, 
Nagyrét), amelyek északi határa: csicsói repülőtér; keleti határa: a taplocai vasúti 
átjárótól északi irányba, mintegy 300 méterig; déli határa: Olt-híd – Hargita utca 
– Rét utca – taplocai vasúti átjáró; nyugati határa: Olt-híd, ettől északra az Olt 
mente, hozzávetőlegesen 300 méterig, összesen 400 hektárnyi területen.

Csíkszereda Városháza felhívja a gazdák figyelmét, hogy ha a fent említett 
övezetekben külterületeik vannak, szíveskedjenek azonosítani a területeiket a 
polgármesteri hivatal főbejáratánál kifüggesztett térképek alapján, 2022. július 
22. és szeptember 22. között.

Rendellenesség esetében a hibaigazítási kérelmeiket a polgármesteri hivatal 
iktatójában lehet benyújtani munkanapokon 8–13 óra között, az ingatlan tulajdon-
jogát igazoló iratok másolataival (telekkönyvi kivonat, tulajdonlevél, adásvételi 
szerződés, prefektusi rendelet, polgári ítélet), valamint a személyi igazolvány 
másolatával együtt.

VAN RÉSZED, VAN (TELEK)KÖNYVED!
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Ezer színben, ezer szívvel – 
Ezer Székely Leány Napja, 2022
Két nehéz év után a szokásosnál kevesebben, de a szokásos méltósággal gyűltek össze szé
kelyek ezrei a csíksomlyói hegynyeregben, hogy hitet tegyenek az 1931es jelmondat szel
lemében: „Hitében erős, erkölcsében tiszta és önazonosságában szilárd ifjúságot akarunk.” 
A tiszteletbeli házigazda – már sokadik alkalommal – Csíkpálfalva és Csíkdelne volt. Számos 
környékbeli és székelyföldi hagyományőrző csapattal együtt idén is fellépett a főszervező 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes (ezúttal az utánpótlásával együtt), továbbá a Bekecs 
Néptáncegyüttes, valamint magyarországi testvérvárosainkból a székesfehérvári Pulutyka 
Néptáncegyüttes és a hajdúnánási Aranyszalma Ifjúsági Néptánccsoport. Az eseményt élő
ben közvetítettük a Hargita néptáncegyüttes és Csíkszereda Városháza Facebookoldalán, 
az alábbi fényképes összeállítást pedig a Dobos Fényképészetnek köszönhetjük!

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata június 8-án és 20-án soron 
kívüli, június 30-án pedig soros havi 
ülését tartotta. A júniusi határozatok a 
következők:

 � 174-es számú határozat
a 2022/122-es számú határozat melléklete mó-
dosításának jóváhagyásáról  

 � 175-ös számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén műkö-
dő, fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó 
szervezetek, alapítványok 2022-ben tervezett 
programjainak finanszírozásáról 

 � 176-os számú határozat
a Csíkszereda közigazgatási területén műkö-
dő, idős személyekkel foglalkozó szervezetek, 
alapítványok 2022-ben tervezett programjainak 
finanszírozásáról

 � 177-es számú határozat
a szociális konyhán étkező személyek napi 
élelmiszer-támogatása értékének meghatáro-
zásáról

 � 178-as számú határozat
a 2022. június 9–12. között szervezett NyárON 
Szereda fesztivál idején létrejövő kézműves 
és helyi hagyományos termékek kiállítása és 
vására, valamint a közélelmezési tevékenység 
szervezésére és lebonyolítására vonatkozó in-
tézkedések meghatározásáról című, 2022/152-
es számú határozat visszavonásáról

 � 179-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzéké-
nek módosítására jóváhagyott, utólag módo-
sított és kiegészített 2021/328-as határozat 
módosítására

 � 180-as számú határozat
a 2022. június 9–12. közötti NyárON Szereda 
fesztivál idején a forgalomkorlátozás és útlezárás 
bevezetéséről Csíkszereda Megyei Jogú Város 
egyes területein 

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

 � 182-es számú határozat
a Bicikliutak létrehozása Csíkszeredában meg-
nevezésű finanszírozási kérelem benyújtásának 
jóváhagyására

 � 183-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Szécseny 
övezetének utcaneveit jóváhagyó 2021/224-es 
számú határozat módosításáról

 � 184-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzéké-
nek módosítására jóváhagyott, utólag módo-
sított és kiegészített 2021/328-as határozat 
módosítására

A városi 
önkormányzat 
2022. júniusi 
határozatai

 � 185-ös számú határozat
a Csíkszereda Polgármesteri Hivatala szakap-
parátusába és Csíkszereda Önkormányzatának 
alárendelt közszolgáltatásába tartozó közalkal-
mazottak és szerződéses alkalmazottak alapil-
letményének megállapításáról (a 2020/316-os 
számú határozat módosítása)

 � 186-os számú határozat
az nZEB plusz lakásépítés fiataloknak Csíksze-
redában megnevezésű finanszírozási kérelem 
benyújtásának jóváhagyására

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

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

 � 189-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által épített laká-
sok bérleti szerződései meghosszabbításának 
jóváhagyására

 � 190-es számú határozat
a Városi Sportklubbal kötött 2013/460-as számú 
szerződés megszüntetésének jóváhagyásáról

 � 191-es számú határozat
a Városi Sportklubbal kötött 2010/314-es számú 
szerződés megszüntetésének jóváhagyásáról

 � 192-es számú határozat
a Városi Sportklubbal kötött 2016/799-es 
számú szerződés megszüntetésének jóváha-
gyásáról

 � 193-as számú határozat
a Városi Sportklubbal kötött 2011/35-ös számú 
szerződés megszüntetésének jóváhagyásáról

 � 194-es számú határozat
a Taploca utca 22. szám alatt található 1260 
négyzetméteres terület ügykezelésbe adásának 
jóváhagyására az Apáczai Csere János Pedagó-
gusok Háza javára

 � 195-ös számú határozat
a Csíkszereda területén található sportlétesít-
mények, szabadidős és kikapcsolódási lehető-
ségeket biztosító létesítmények haszonbérletbe 
adásának jóváhagyásáról, a Csíki Sport és 
Rekreatív Kft. javára

 � 196-os számú határozat
a Csíkszereda területén található beltelkek meg-
vásárlását előirányzó célszerűségi tanulmány 
jóváhagyására

 � 197-es számú határozat
a Gál Sándor téri parkolók, zöldövezet, játszótér 
felújítása megnevezésű beruházás beavatko-
zási munkálatait jóváhagyó dokumentációjával 
kapcsolatos, utólag módosított és kiegészített 
2020/254-es számú határozat módosítására 

 � 198-as számú határozat
a Tűzoltóautó-állomás építése Hargitafürdőn 
megnevezésű beruházás megvalósíthatósági 
tanulmányának jóváhagyására

 � 199-es számú határozat
a Kós Károly utca, Szentkirály utca és annak öve-
zetébe tartozó Hunyadi János utcarész felújítása 
megnevezésű beruházás beavatkozási munkála-
tait jóváhagyó dokumentáció elfogadására 

 � 200-as számú határozat
a Stadion hőközpont kéményeinek főjavítási 
munkálatai megnevezésű beruházás beavatko-
zási munkálatait jóváhagyó dokumentációjával 
kapcsolatos, 2021/215-ös számú határozat 
módosítására 

 � 201-es számú határozat
a Csíkszeredai Bölcsőde tanintézetté való át-
alakításáról és jogi személyiséggé való átszer-
vezéséről szóló 2022/136-os számú határozat 
módosításáról

 � 202-es számú határozat
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. ügykezelésében 
lévő infrastruktúrára vonatkozó működési támo-
gatás jóváhagyásáról

 � 203-as számú határozat
a Hargita Megyei Sport- és Ifjúsági Igazgatóság 
2022. évi tevékenységének a helyi költségvetés-
ből való támogatására, a XVI. Székelyföld Kerék-
páros Körversenye megszervezése érdekében

 � 204-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státus-
jegyzékének és szervezeti felépítésének módo-
sításáról szóló, 2020/215-ös számú, módosított 
és kiegészített határozat módosítására

 � 205-ös számú határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzékének és 
szervezeti felépítésének módosításáról 2022. 
július 1-jei kezdettel

 � 206-os számú határozat
a Csíki Játékszín személyzeti szabályzata és 
szervezeti felépítése módosításának jóváhagyá-
sáról 2022. július 25-i kezdettel

 � 207-es számú határozat
Csíkszereda önkormányzati képviselőinek felha-
talmazásáról, hogy szavazzanak a Csíki Trans Rt. 
közgyűlésén az adminisztrátor kinevezéséről

 � 208-as számú határozat
Csíkszereda önkormányzata képviselőinek 
felhatalmazásáról, hogy szavazzanak a Közüze-
mek Rt. közgyűlésén a vezetőtanács tagjainak 
kinevezéséről

 � 209-es számú határozat
az étkezési norma biztosításáról a Csíkszeredai 
Helyi Rendőrség személyzete részére 2022. 
július 1-től kezdődően

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

 � 211-es számú határozat
a Közüzemek Rt. által előállított távhő termelési 
árának a módosításáról

 � 212-es számú határozat
A buszpályaudvar felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatait jóváhagyó 
dokumentációjával kapcsolatos, utólag módosí-
tott és kiegészített 2016/68-as számú határozat 
módosítására 

 � 213-as számú határozat
a Csíkszeredára és vonzáskörzetére, a 2021–
2030-as időszakra vonatkozó fenntartható mo-
bilitási terv magyar és román nyelvű változatának 
jóváhagyásáról

 � 214-es számú határozat
a Csíkszereda és vonzáskörzetére, a 2021–2030-
as időszakra vonatkozó integrált városfejlesztési 
stratégia magyar és román nyelvű változatának 
jóváhagyásáról

 � 215-ös számú határozat
Csíkszereda önkormányzati képviselőinek meg-
bízására a Csíki Sport és Rekreatív Kft. közgyű-
lésébe 

 � 216-os számú határozat
Csíkszereda önkormányzata képviselőinek fel-
hatalmazásáról, hogy szavazzanak a Csíki Sport 
és Rekreatív Kft. közgyűlésén az ügyvezető 
igazgató kinevezéséről
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A részvételi költségvetési program nem új keletű kezde
ményezés, de Romániában még mindig gyermekci
pőben jár. A környező megyei jogú városok némelyike 

már korábban kipróbálta, a szomszédok tapasztalatai pedig 
hasznosak voltak a városunk számára. Nézzük át, hogy honnan 
indultunk és merre tartunk!

Csíkszereda új városvezetésének 
egyik fontos vállalása volt a részvételi 
költségvetés elindítása. A program célja 
az alulról építkező ötletek felkarolása, 
megvalósításának finanszírozása: civil 
szervezetek, alapítványok, magánsze
mélyek ötleteit versenyeztetik meg, és 
a legnagyobb támogatottságot élvező 
projektekre – a rendelkezésre álló összeg 
függvényében – támogatást nyújt az 
önkormányzat. 

2022ben sikerült elindítani a 
lakosság bevonását célzó, 500 ezer 
lej értékben jóváhagyott programot. 
A költségvetés elfogadását követően 
rögtön jelentkezni lehetett az ötletekkel, 

és a városlakók éltek is a lehetőséggel: február folyamán 61 
pályázatot nyújtottak be. Március folyamán az önkormányzati 
képviselőkből és a polgármesteri szakapparátus tagjaiból álló 
tizenegy tagú bizottság kiértékelte a benyújtott ötleteket, és 

mérlegelést követően hetet engedett tovább a szavazási körbe. 
A nagy különbség annak tudható be, hogy a városlakók nagy 
lendülettel vágtak bele a javaslati fázisba, és egyrészt néhány 
részletkérdésre nem válaszoltak, másrészt nagyon sok volt a 
hasonló elképzelés.

A hét legjobb projektötletre az e célra létrehozott honlapon 
(reszvetelikoltsegvetes.szereda.ro) lehetett szavazni április 
folyamán. Az eredeti elképzelés szerint májusban a bizottság 
értékelte volna a szavazatokat, majd következett volna a má
sodik kör. Erre azonban nem volt szükség, mert a hét pályázat 
összköltségvetése nem haladta meg a félmillió lejes alapot. Így 
az első kör tulajdonképpen a lakossági igények szerinti rangso
rolást mutatta meg.

A bizottság ezért eredményt hirdetett, és hat győztest ne
vezett meg. A hetedik pályázat tárgya (borvízforrások rendben 
tartása) a részvételi költségvetéstől függetlenül folyamatban 
van. A támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok:

Zöldövezetek és játszóterek kategória:

→ Kutyafuttató létrehozása (10 ezer lej): kutyafuttató 
kialakítása a Szív utca – Nagy István sétány – Temesvári sugárút 
kereszteződésében található zöldövezetben.

→ Hangszerpark a központi parkban (97 ezer lej): inkluzív 
tér létrehozása/berendezése a központi parkban.

→ Hóvirág játszótér (50 ezer lej): játszótéri 
elemek elhelyezése a Hóvirág utcai tömbházak 
között.

→ Központi parkbeli játszótér (80 ezer lej): a 
játszótér karbantartása folyamatos, ezért a bizott
sági döntés értelmében új, összetett játszótéri 
elemmel bővül a központi park.

Oktatási, kulturális és sportinfrastruktú-
ra kategória

→ Kerékpártároló (5 ezer lej): kerékpártárolók 
elhelyezése a Fenyő utca 9/A tömbháznál.

→ Calisthenics park (10 ezer lej): új elemmel bő
vül a Stadion utcában található Calisthenics park.

A hat pályázatot – amelyek összértéke 252 
ezer lej – a júniusi önkormányzati ülésen a képvi
selők egyhangúlag elfogadták, ezzel felkerültek a 
beruházási listára.

A fentiek a kezdeményezőkkel szoros együtt
működésben valósulnak meg, a kivitelezés ez év 
második felében várható.

Folyamatábra

A részvételi költségvetés a lakos-
ságnak és az önkormányzatnak is 
újdonság Csíkszeredában. Ebből 
fakadóan megmutatkoztak a „gyer-
mekbetegségei”, összességében 
viszont elmondható, hogy belevág-
hatunk hat nagyszerű, civilek által 
kezdeményezett ötlet megvalósí-
tásába. 

Célegyenesben a részvételi költségvetés

– Azt hiszem, abban egyetérthetünk, kollégák, hogy ez a „Hordozórakéta kilövő állomás a csík-
somlyói nyeregben” elnevezésű javaslat nem életszerű...

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN KARIKATÚRÁJA
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Gyermeknap a 
városközpontban

A tavaly jól bevált recept szerint idén is 
speciális járművek lepték el Csíkszereda 
főterét a nemzetközi gyermeknap alkalmá
ból, nyomukban pedig gyermekek és szüleik 
ezrei özönlötték el a Szabadság teret, a 
Központi parkot és a Promenádot. Szabad
téri gyermekfoglalkozások mellett mozive
títések, koncertek tarkították a programot, 
a résztvevők így tartalmas programban 
vehettek részt.

Pünkösdi búcsú a béke és 
a jóság nevében

Az elmúlt két év korlátozásai alól felszaba
dulva idén végre teljes magasztosságában 
elnyerhető volt a teljes búcsú Csíksomlyón. 
A hívek éltek is az alkalommal: a becslések 
szerint közel 350 ezer zarándok gyűlt össze 
a hegynyeregben a világ minden tájáról, 
imádkozva a békéért és a jóságért.

Opera-
miniévad 

Nem szokványos évek után nem szokványos 
módon folytatódott a Székelyföldi Operahét 
rendezvénysorozata: a Kolozsvári Magyar 
Opera társulatának csíkszeredai miniévada 
tulajdonképpen a NyárON Szereda fesztivál 
egyik sajátos színfoltjaként szórakoztatta az 
operakedvelő közönséget. Ezúttal a Rigo
letto, a Marica grófnő és a Symphonic Rock 
Show szerepelt a repertoárban.

Berobbantottuk 
a nyarat!

Csíkszereda Városháza első alkalommal 
szervezte meg a NyárON Szereda fesztivált 
tíz helyszínen, számos jól ismert fellépő
vel és színvonalas kísérőprogramokkal. A 
legnagyobb tömeget az előzetes várako
zásoknak megfelelően Ákos vonzotta, de 
a rendezvénysorozat Facebookoldalán 

található fotókban meggyőződhet arról, 
hogy mindennap volt valami nagyonna
gyon emlékezetes.

Csűrdöngölő nemzetközi 
összefonódással

A Csűrdöngölő gyermeknéptáncfesztivál 
alkalmával idén mintegy 1200 gyermek 
ropta a táncot Csíkszereda főterén, kap
csolódva a Kárpátmedenceszerte első 
alkalommal megszervezett Csoóri Sándor 
Népművészeti Fesztiválhoz. A csíkszere
dai fesztiválra 23 településről 48 hagyo
mányőrző csoport érkezett.

Elismerés a hétköznapok 
hőseinek

Csíkszereda Városháza és a Hargita Megyei 
Vérközpont elismerő oklevelet adott át a 
véradók világnapján azok számára, akik vé
radással rendszeresen hozzájárulnak beteg 
embertársaink gyógyulásához, és önzet
lenségükkel sok esetben életet mentenek. 
Csíkszereda Városháza fontosnak tartja, 
hogy ne csupán a kiemelkedő eredménye
ket, hanem a hétköznapi hősöket is elismer
jük. Dr. Kopacz Ildikó, a vérközpont igaz
gatója mellett alpolgármestereink, Sógor 
Enikő és Bors Béla adta át az okleveleket.

Filmszereda, 
hatodszor

Idén nyáron a mozivásznak újra belakták 
Csíkszeredát! A Székelyföldi Mozgókép 
Fesztivál hatodik alkalommal érkezett 
városunkba mozis és kültéri vetítésekkel, 
közönségtalálkozókkal és különféle alterna
tív programokkal.  

Útlezárás a hídbontás 
miatt

A vasúti felüljáró bontásának biztonságos 
haladása érdekében lezárták az autóforga
lom elől a Brassói útnak a Nagyrét utca és 

az észak–déli elkerülő út találkozásánál levő 
körforgalom meg a Penny bevásárlóköz
pont hátsó bejárata közötti útszakaszát. Az 
újjáépítést végző kivitelező ekkor távolítot
ta el az úttest fölötti betongerendákat. A 
zavartalan munkavégzés érdekében június 
hátralevő részében zárva maradt a szóban 
forgó útszakasz.

További munkahelyek 
jönnek létre

Újabb, a város gazdaságfejlesztését célzó 
együttműködési megállapodás aláírásának 
helyszíne volt Csíkszereda Városháza. A 
felek kézjegyével ellátott egyezmény tárgya 
a HEINEKEN Romania csíkszeredai telep
helye termelési kapacitásának növelése. A 
több mint nyolcmillió euró értékű beruhá
zás során ötről hatra bővül a csíkszeredai 
sörgyár töltősorainak száma, ami közel 20 
százalékkal növeli majd az éves termelést. A 
fejlesztés húsz új munkahelyet teremt.

Dübörgő szombat 
autóversennyel és 
koncerttel

Idén sem maradt el, sőt szintet lépett a 
Hargita Hill Climb Challenge: az autós hegyi 
verseny immár az országos bajnokság egyik 
futamaként szerepelt a versenynaptár
ban, és majdnem kétszer annyi versenyző 
nevezett be, mint a tavalyira: 62 egység, 
köztük külföldi pilóták és navigátorok is. A 
futamot idén is a brassói Octavian Ciovică 
nyerte meg.

Múzeumok éjszakája

A számok magukért beszélnek: több mint 
1800 karkötőt osztottak szét a Csíki Székely 
Múzeum munkatársai a két év kényszerszü
net után visszatérő Múzeumok éjszakája el
nevezésű rendezvény alkalmával. A rangos 
kulturális intézmény változatos kínálattal, 
kreatív tárlatvezetéssel várta nagyszámú 
közönségét.

Krónika

Mi történt a városban 2022 júniusában?
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Biri Ioan
Graur Constantin
Orbán Arpad
Raduly Erika
Dobos László
Erőss Iuliana
Sarca Olga
Üveges Julianna
Ferencz Magdalena

Ábrahám Josif
Sántha KatóJudit
Balint Ștefan
Balog Sigismond
Benedek Ákos
Blaga Csaba
Marton Irina
Györpál Attila
Szabó Aranka

Moisiu OlimpiuRené
Csiszér Mária
Kedves Stefan
Udvari ÁgostonRudolf
Kiss Ștefan
André Zoltán
Jakab Erzsébet 

2022 június hónapjában anyakönyveztük

Tankó Zétény
Orbán Emma
Boldizsár PatriciaDorottya
Firtelmaister Zalán
Salamon DóraKamilla
Iochom JózsefPéter
Gál Fanni

Tankó Dorka
Veress Luca
Orbán RegőBálint
Imets HannaDóra
SzőkeNagy Bence
Ferencz MagorImre
Deákmárton Dániel

Biró Benett
Dávid Apor
Lingurar Rozalie
Lingurar Timotei
Kalo StefanAlexandru
Rostás Melánia
Imbrea Teodora

Mihály KloéKlára
Bors Kata
Rostás Jázmin
Țifrea David
Bartalis Magor
Kanabé Mátyás
Coman AlessiaMiriam

Doagă Vasile – Szigeti BíborkaSzidónia
Szabó BenceSándor – Bálint Anna

Ötvös István – Budi Tímea
Benkő Imre – Kristó Andrea

Gábor Hunor – Cadeddu Immacolata
Kelemen Szilveszter – Kosa MáriaGabriella

Zota Daniel – Caldare AlinaElena
Vadanovici Adrian – Lungu ÉvaAnna

Pál Szilárd – Zólya EmőkeKrisztina
Tudor AlexandruDaniel – Blaga Loredana

Balog István – Abos Barbara
László Zsolt – Balogh Emese

Fábián Zoltán – Ștefănoiu AnaArina
Lestyán Sándor – Györpál Bernadett

Mihály LászlóCsaba – András Franciska
Pál ElődGábor – Márkó Ágota

Vitus Szabolcs – Kósa Bernadett
Jakab Előd – Miklos Emőke

Csiszer Csaba – Korody Ágota

ELHALÁLOZÁS

25

HÁZASSÁGKÖTÉS

14 14

19
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