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3 Költözik a buszpályaudvar

Kozma Mária írói tevékeny-
ségét, könyvszerkesztői 
munkásságát, a nemzeti 
kultúra őrzésében, gazda-
gításában játszott szerepét 
több díjjal is elismerték: 
1997-ben Csíkszereda 
önkormányzata Pro Urbe 
díjjal tüntette ki, 2008-
ban a Magyar Köztársaság 
Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériumától Pro Cultura 
Hungarica kitüntetést, 
míg 2010-ben az Erdélyi 
Magyar Közművelődési 
Egyesülettől – Tőzsér Jó-
zseffel közösen – Szolnay 
Sándor-díjat kapott.
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Share-eda

#étkezési jegy
Miért nem adják ki két héten belül 
az oltás után járó étkezési jegyeket? 

A kérelmeket a városháza gyűjti be, 
majd továbbítja a közegészségügyi 
hatóságnak (DSP) ellenőrzésre. A jóvá-
hagyást követően a hatóság visszaküldi 
a jogosultak névsorát és az étkezési 
jegyeket, amelyeket a városházán 
vehetnek át az érintettek. A kezdeti 
időszakban erre a folyamatra elegendő 
volt két hét, viszont a hirtelen megnö-
vekedett igénylések miatt a két hét el-
tolódott, így jelenleg már egy hónapos 
eltérés tapasztalható. Erre vonatkozó 
friss információkért kövessék Csíksze-
reda Városháza Facebook-oldalát!

#lábbusz
Csíkszeredában miért nincs 
Lábbusz program? 

Lesz. A tanévkezdést követő hetekben 
felmérést készítünk arra vonatkozó-
an, hogy a szülők milyen mértékben 
támogatják a kezdeményezést, illetve a 
gyermekek milyen útvonalakon közle-
kednek leginkább. Ez alapján fogunk 
önkénteseket toborozni, bekapcsoljuk a 
helyi rendőrséget is, illetve a különböző 
intézmények munkatársait. Reménye-
ink szerint novemberben indulhat a 
program. 

#öregotthon
Mikor lesz Csíkszeredában is öregotthon? 

Jelenleg is van egy civil szervezet által 
működtetett központ. Önkormány-
zati munkánk kezdetétől célunk, hogy 
létrehozzunk egy, a város által működ-
tetett intézményt az idősek számára. 
Tájékozódtunk a jól működő székelyföldi 
példákról, és azok alapján végre konkrét 
lépések történtek. Lapunk megjelené-
sekor hirdettük meg az erre vonatkozó 
területvásárlási szándékot, és örömmel 
fogadjuk az ajánlatokat!

Kérdő útját 
nem veszti

A Csíkszeredai Városnapok a lehető 
legjobb alkalmat szolgáltatták a régóta 
várt új városházi honlap bemutatására: a 
rendezvénysorozat gazdag programkí-
nálata miatt a helyiek és a távolból érke-
zők számára is a korábbinál átláthatóbb, 
szebb, gyakorlatiasabb online felületen 
közölhettük a fontos információkat. A 
célkitűzés még nem az, amit jelenleg 
láthatunk, de az irány már adott: a digi-
tális ügyintézés felé haladunk. Nagyjából 
félúton járunk, és a digitalizációt népsze-
rűsítő rovatunk e havi számában erről a 
félútról számolunk be.

A z új honlap létrehozásának a legfőbb 
elve az volt, hogy a leggyakrabban 
használt, keresett tartalmak kerül-

jenek előtérbe: pontosabban az ügyintézéssel 
kapcsolatos tudnivalók. A városunk honlapját 
ugyanis döntő többségben az ügyfélszolgá-
latra, az elérhetőségekre vonatkozóan keresik. 
A városbemutatók szintén keresettek a hon-
lapunkon, a közigazgatási tudnivalók, pénz-
ügyi jelentések és hasonló tartalmak azonban 
kevesebbeket érdekelnek, ezért nem is kerültek 
előtérbe.

A felhasználóbarát megközelítés miatt rög-
tön az első menü az ügyintézés. Itt kapott helyet 
az ügyfélfogadási rend (nyitvatartással, elér-
hetőségekkel, ügytípusokkal), a formanyom-
tatványaink gyűjtőoldala, az online előjegyzés 
és adófizetés, továbbá a legnagyobb forgalmat 

lebonyolító igazgatóságaink, osztályaink főbb 
tudnivalóihoz irányító almenük.

Két „könnyed” menü a város bemutatásáról 
szól, ezt töri meg egy újabb közérdekű menü: a 
hírek összesítője. Két újabb technikai leíró rész 
a közigazgatási és a gazdasági tudnivalókat 
ismerteti, és újabb dinamikus menüpont zárja 
a sort: a Hirdetőtábla. Itt találják az álláslehe-
tőségektől kezdve a közvitákon át a házassági 
nyilatkozatokig mindazon dokumentumokat, 
amelyek kifüggesztése kötelező. 

A Helyi hivatalos közlöny a törvény által 
megkövetelt tartalmakat sorjázza – többek 
között az önkormányzati határozatokat és a 
pénzügyi jelentéseket is itt olvashatják.

Lefelé görgetve a leghasznosabb tudniva-
lókról értesülhetnek (híreink és hirdetéseink, 
közelgő események, kiadványok, folyamatban 
levő pályázatok), így jutnak a lábléchez, ahonnan 
két elemet emelnénk ki: egyrészt itt találják a 
Városházi bejelentőt, másrészt innen térhetnek 
vissza a korábbi honlapunkra (ha olyan tartalmat 
keresnek, amely az újon már nem érhető el).

A honlap bővíthető olyan funkciókkal, 
amelyek a jövőben elengedhetetlenek lesznek 
a digitális ügyintézéshez. A következő hónapok 
egyik kihívása az ezzel kapcsolatos adatbázis 
digitalizálása, hogy a minimálisra csökkent-
sük annak a szükségét, hogy ügyfeleinknek 
személyesen is fel kelljen keresniük intézmé-
nyünket. Egyértelmű célunk az, hogy Csíksze-
reda lakossága utazás és sorban állás nélkül, 
akár a fotelben ülve, a mobiltelefonjáról minden 
ügyes-bajos dolgát elintézhesse. Ehhez kérjük 
továbbra is az Önök türelmét!

Ismerik már az új honlapunkat?
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A következő egy évre a megszokottól eltérő 
autóbuszos közlekedéshez kell alkalmaz-
kodnia Csíkszereda és környéke utazó-
közönségének: a buszpályaudvar teljes 
felújítása miatt ideiglenes helyszínre költözik 
az állomás. Az új napközi szomszédságá-
ban, a barkácsáruházzal szemben várhatóan 
jövő nyárig működik majd átmenetileg a 
pályaudvar.

A jövő építése bontással kezdődik, ennek 
következményei pedig rengeteg 
kompromisszummal járnak. Mostanra 

hozzászoktunk például a vasúti felüljáró lezárásá-
hoz, de folyamatosan újabb projektek indulnak el, 
ezért hosszabb távon is arra kell berendezkednie 
Csíkszeredának, hogy egyre több helyszín válik 
építőteleppé.

Az újabb nagyszabású forgalmi változás a 
lapunk megjelenését követő egy-két héten belül 
várható – igaz, ez elsősorban nem az autóveze-
tőket, hanem a helyközi buszjáratokkal utazókat 
érinti majd. Lapzártánkkor ugyanis a közlekedési 
rendészet jóváhagyása értelmében elkezdődött 
az ideiglenes pályaudvar kialakítása a Dedeman 
áruházzal szembeni üres területen. Itt viszonylag 
kevés beavatkozással (minimális aszfaltozással és 
tereprendezéssel, esővíz-elvezetéssel) kiala-
kítható egy olyan tér, amely szerény körülmé-
nyek között ugyan, de kiszolgálja az utasokat. A 
tereprendezést a városháza végzi, a konténeriro-
dát, a konténer-várótermet és a vécéket a Csíki 
Trans Kft. biztosítja. A tervek szerint a konténerek 
közötti részeket lefödik.

A helyszín kiválasztásakor az egyik fő 
szempont a pályaudvarhoz való közelség volt, 

egy másik pedig a könnyű megközelíthetőség. 
Az ideiglenes pályaudvar közvetlen közelében 
három körforgalom is található, így bármelyik 
irányba könnyedén eljutnak a járművek. A buszok 
amúgy a Fan Courierrel szemben levő parkolóból 
hajtanak be az ideiglenes helyszínre, és a Dedem-
an előtti körforgalomtól nyugati irányban egykor 
felfestett, de mára megszüntetett gyalogátjáró-
nál hajtanak ki a Nagyrét utcára.

A felújítás alatt levő pályaudvaron egyébként 
lapzártánkkor a víz-, szennyvíz- és villanyhálózat 
fektetésével, illetve alapozással dolgoznak, és a 
költözést követően az épület felújításának is nekifog 
a kivitelező. A befejezés határideje 2023. május 31., 
de ez módosulhat a téli leállás függvényében.

Köszönjük a busszal utazók türelmét, megér-
tését!

Becsengettek

C síkszeredában több mint tízezer óvodásnak, iskolásnak kez-
dődött el az új tanév szeptember elején. És ugyanúgy taná-
rok százainak, szülők ezreinek. Mert a tanuló, a pedagógus 

és a szülő együttesen építi fel az iskolai rendszer vázát, és helyi 
szinteken az összhang addig működik, amíg ez a háromszög egyenlő 
szárú. Az Oktatási Minisztérium – enyhe túlzással – évente előrukkol 
„fentről” egy-egy reformmal, amely felborzolja a kedélyeket és ezzel 
eltorzítja a háromszöget, de más külső tényezők is próbára teszik a 
rendszert: legutóbb a koronavírus, és félő, hogy az energiaválság is 
beleszólhat a tanrendbe. 

Mit tehetünk egyszerű szülőként, nagyszülőként annak érdeké-
ben, hogy gyermekeink, unokáink minél jobban érezzék magukat az 

iskolában? Például azt, hogy tiszteljük és méltányoljuk a pedagógu-
sok munkáját, esetleges nemtetszésünkkel az intézmény vezetősé-
géhez fordulunk, és az építő(!) kritikát higgadtan közöljük, semmi-
képp sem a közösségi oldalakon fröcsögve, sárdobálással keressük 
az igazunkat. Tanítóinkkal, tanárainkkal együtt azon kell dolgoznunk, 
hogy a későbbiekben a mostani iskolásaink se a világháló „mindentu-
dó” fórumain akarjanak kiteljesedni, mert a mérce nem a komment-
szekció, hanem a becsület, a segítőkészség, az egymásra figyelés.

Közös felelősségünk, hogy iskolásaink a végső kicsengetéskor 
egyenes gerinccel induljanak neki a felnőttkornak, tanulmányaikra 
vonatkozóan ne a semmitmondó, szánalmas „Élet iskolályára” hivat-
kozzanak, és ne az internet népének akarjanak megfelelni, hanem a 
közösségüknek! Az erre való felkészülésben/felkészítésben kívánunk 
helytállást, becsületes munkát diákoknak, tanároknak, szülőknek! 
Eredményes, nyugodt tanévet mindannyiunknak!

A hónap üzenete

Költözik a buszpályaudvar
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Egy lépéssel közelebb kerültünk az ön-
kormányzati alapítású csíkszeredai Kapocs 
közösségi iroda létrehozásához: július 30-
án eredményt hirdettek az arculat terve-
zésére meghirdetett pályázat zárásaként. 
A legjobb pályamunkának a marosvásár-
helyi Non-common – Branding & De-
sign Studio pályázatát választották, így a 
későbbiekben az általuk tervezett arculati 
világgal nyithat meg az iroda.

C síkszereda városvezetésének egyik 
konkrét gazdaságfejlesztési vállalása volt 
egy városközponti közösségi (cowor-

king) iroda létrehozása. A kezdeményezés nem 
új keletű, hiszen korábban is volt már erre irányuló 
próbálkozás: több helyszín is felmerült, de egyik 
sem felelt meg a célnak. A választás végül az egy-
kori Kossuth utcai galériára esett, a ki nem használt 
felület tulajdonjogát pedig a város önkormányzata 
átruházta a Pro Cultura Siculi Közösségi Fejlesztési 
Társulásra. A Szakszervezetek Művelődési Házát 
és a mozit is működtető társulás májusban hirde-
tett pályázatot a Kapocs névre keresztelt közös-
ségi iroda arculatának a megtervezésére.

A presztízs mellett az 1000 eurós fődíj is moti-
válta a grafikusokat, ezért nemcsak az érdeklődők, 

hanem a pályázók száma is magas volt: negyven-
egy grafikus kapcsolódott be a megmérettetésbe, 
és végül tizennégyen dolgozták ki teljes egészé-
ben a pályázatukat.

A nemzetközi zsűri öt szempont (kreativitás, 
személyiség, technikai megoldások, elvárások 
teljesítése, felhasználhatóság) alapján pontozta 
a munkákat, és az így kialakult sorrend élén a 
marosvásárhelyi Non-common – Branding & 
Design Studio pályázata végzett. A Kolcsár Zsolt 
tervezőgrafikus és Gagyi Judit tartalomfelelős 
együttműködéséből létrejött grafikai csoport a 
munkája kidolgozottságával, a kreativitásukkal 
és a grafikai elemek következetes használatával 
nyerte el a fődíjat. Őket a rangsorban Kakucs 
Dávid Áron és László Hajnalka pályázata követte.

A legjobbaknak járó díjakat a Csíki Jazz 
keretében adta át Trandafir-Orbán Tímea ön-
kormányzati képviselő és Egyed-Erőss Anita, a 
Kapocs közösségi iroda projektmenedzsere.

A Kapocs közösségi iroda célkitűzései közé 
tartozik, hogy lendületbe hozza Csíkszereda 
innovatív, kreatív és gazdasági életét: ráéb-
reszteni az embereket, hogy igenis jó itthon 
élni, érdemes itthon dolgozni, vállalkozni! A 
Kapocs – mint ahogy a neve is sugallja – a 
szakmai közösséget szeretné közelebb hozni 
egymáshoz, biztos pontot nyújtva a Csíkszere-
dából elvándorolt, de hazajáró ¸, illetve kortárs 
kapcsolati pontot biztosítva a távol tanuló 
egyetemistáknak is.

MEGVAN A LEGLÁTHATÓBB KAPOCS!

Marosvásárhelyi pályamunka nyerte 
a Kapocs arculati pályázatát

A mai Petőfi Sándor utca és a 
Kőrösi Csoma Sándor utca 
sarkán 1902-ben dr. Bochkor 

Béla ügyvéd nagy méretű emeletes 
házat építtetett. Első látásra meg-
állapítható, hogy családi fészeknek 
túlméretezett. Építtetője bizonyára a 
lakófelületek bérbeadásában gondol-
kodott a ház tervezésekor. A Petőfi 
utca felőli homlokzatán, a bejárat fölött 
a családi címer kapott helyett, amelyet 
később eltávolítottak. A toronyszerű-
en kiemelt sarokrészen szecesszióra 
utaló építészeti jegyek találhatók. A 
falsíkon elhelyezett virágos stukkódí-
szes ornamentika az épület jellegzetes 
dísze. A 20. század elején a szecesszió 
jegyében emelt épületekre jellemző 

volt a kék, amely a magyaros szecesz-
szió leginkább kedvelt színe. 

Az egykori tulajdonos az impérium-
változás után kitelepedett Magyaror-
szágra. A Bochkor-ház rendeltetése az 
évtizedek során a pillanatnyi igények 
szerint változott. Először takarékpénz-
tárként, később bankszékhelyeként, 
majd rendőrségi épületként, azt köve-
tően pedig szövetkezeti székhelyként 
hasznosították. 1960 után már oktatási 
célokat szolgált és bentlakásként is 
működött. A „kék házként” is emle-
getett épület ma az Iskola Alapítvány 
tulajdona, és éppen felújítás alatt áll.

Forrás: Vofkori György, Csíkszereda és 
Csíksomlyó képes története /

Typografika, Békéscsaba, 2007. 130. oldal

Helyreigazítás
Olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy a júliusi számunkban közölt Tudta, hogy rovatban a 
Román Nemzeti Bank építésének dátuma helytelenül szerepel. A korabeli lapok beszámolói tanú-
sítják, hogy az elköltöztetett épület 1938–40 között épült. Köszönjük a helyreigazítást!
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Ingyenes 
telekkönyvezés: 
közeleg a közvita vége
Fontos mérföldkőhöz érkezett Csíkszereda: a topográfiai felmé-
rést követően a megyei kataszteri hivatal jóváhagyta két kültelekö-
vezet kifüggesztését, ezzel július közepén elkezdődött a közvitája 
573 hektárnyi mezőgazdasági földterület telekkönyvezésének. A 
Román Gépjármű-nyilvántartó (RAR) környéki, valamint az Olt és 
a vasútvonal által közrezárt területek gazdái szeptember 19-ig még 
ellenőrizhetik, hogy a parcelláik rendben vannak-e. 2023 tavaszára 
várhatóan több mint hatszáz telekkönyvet bocsátanak ki a gazdák 
részére, Csíkszeredában először: ingyenesen.

A 2015 májusában megjelent országos kataszteri és telekköny-
vezési program Csíkszeredában mindeddig nem vezetett 
látványos eredményhez, a jég azonban megtört: véget ért a 

topográfiai felmérés két övezetben, ezt a kataszteri hivatal is jóváhagyta, 
így július közepén elkezdődött a közvita.

„Egy évvel ezelőtt döntöttük el, hogy a lakosok javára megpályázunk két 
nagy programot, amelyek következtében Csíkszereda mezőgazdasági terüle-
teinek meghatározó része telekkönyvileg is tisztázottá válik. Ezáltal a tulajdono-
sokat hozzásegítjük ahhoz, hogy jobban tudják használni, előnyösebben tudják 
értékesíteni a területeiket. Miután a két programot lezárjuk, elmondhatjuk majd, 
hogy a város nyugati és északi részén levő szántók telekkönyvileg rendben lesz-
nek” – nyilatkozta július 21-i sajtótájékoztatóján Korodi Attila polgármester.

Az első pályázatból felmért két övezet a Csíkcsicsó felé vezető európai 
út mentén, valamint az azt a Szépvíz felé vezető országúttal összekötő 
elkerülő út mentén fekvő 12-es övezet (Felsőmező, Hiaszó stb.), illetve az 
Olt, a Rét utca, a vasútvonal és a csicsói közigazgatási határ között elterülő 
17-es övezet (Lókút, Bikás-tó, Alsó Rétremenő, Nagyrét stb.). A kettő 
összesen 573 hektár nagyságú, és az itt található 921 ingatlan mindegyikét 
felmérte a közbeszerzést elnyerő Ferencz Zoltán földmérő. 

A két övezet nagy felbontású térképét még a sajtótájékoztató napján 
kifüggesztették a városháza székhelyének bejáratánál (Vár tér 1. szám), és 
a területtulajdonosok 2022. szeptember 19-ig megtekinthetik a felmérés 
eredményét, észrevételeiket pedig benyújthatják a városháza iktatójában 
naponta 8 és 13 óra között. A tulajdonosoknak tudniuk kell, hogy a területek 
mérete nem változott, a parcellák határa azonban esetenként módosult. 

A második pályázatból következik a 46-os övezet felmérése (az Olt 
és a város között fekvő külterületek: Táre, Botföldje, Lipován, Hidegkút, 
Nagyszeg, Rét, Oltmejéke, Fok, Délető, Régi-malom, Tanorok stb.), és 
ha ez is lezárul, akkor a három övezetre összesen több mint 1200 telek-
könyvet bocsátanak ki 2023 végére, a gazdáknak pedig nem kell fizetniük 
ezért. E három övezet 803 hektárja egyébként Csíkszereda 6092 hektáros 
mezőgazdasági területeinek 13,18 százaléka.

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Kozma Mária
író, szerkesztő, újságíró
(1948. augusztus 18. –)

K arcfalván született, a középiskolát Csíkszeredában vé-
gezte (1966), a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegye-
temen magyar nyelv és irodalom szakos tanári képesí-

tést szerzett (1970). 1981-ben ment férjhez Tőzsér József Gyula 
könyvkiadóhoz.

Az 1970-es évek első felében szabadfoglalkozású író, az 1970-
es évek közepétől előbb a csíkszeredai Városi Múzeum muzeográ-
fusaként, majd a Megyei Könyvtár Dokumentációs Részlegén 
könyvtárosként dolgozott régi könyvekkel. 1991–1994 között a 
Hargita Megyei Könyvtár igazgatója volt. 1994 óta a csíkszeredai 
Pallas-Akadémia Könyvkiadó főszerkesztője, ebben a minőségé-
ben hallatlan mennyiségű szerkesztői munkát végzett a kiadó által 
közreadott köteteken. A turisztikai tárgyú könyvektől a történelmi, 
művészettörténeti és művelődéstörténeti munkákig, irodalmi 
művekig mindent szerkesztett.

FOTÓ: LÁSZLÓ F. CSABA

1970-ben jelent meg első kötete Festett káposztalepke címmel, 
azóta közel harminc kötetet jegyzett. Novellagyűjteményei, regé-
nyei mellett a gyermekirodalom felé is kitérőt tett. A Csillala mester, 
avagy a csodálatos köpeny története című mesejátékát a kolozsvári 
színház vitte színre. E rendkívül produktív írói életút mellett könyvtá-
rat vezetett, könyvkiadót épített, bemutatók sorát szervezte és ve-
zette. Mi adott mindehhez energiát? Kozma Mária szerint az energia 
inkább egy érzés: múlhatatlan szeretet a könyv iránt.

Írói tevékenységét, könyvszerkesztői munkásságát, a nemzeti 
kultúra őrzésében, gazdagításában játszott szerepét több díjjal is 
elismerték: 1997-ben Csíkszereda önkormányzata Pro Urbe díjjal 
tüntette ki, 2008-ban a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális 
Minisztériumától Pro Cultura Hungarica kitüntetést, míg 2010-ben 
az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesülettől – Tőzsér Józseffel 
közösen – Szolnay Sándor-díjat kapott.

Forrás: 
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

Beszélgetés Kozma Mária íróval – Az energia múlhatatlan szeretet 
a könyv iránt, hargitanepe.ro, 2017. március 2.

A Hargita Megye Tanácsa Kájoni János-díjának átadásakor 
elhangzott laudáció, 2015
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Közterületeink fái: a veszélyeseknél beavatkozunk,   a legszebbekkel büszkélkedünk

Csíkszereda zöldövezeteinek ápolásakor a fő szempont a városlakók biztonsága, 
emellett fontos a diverzitás és az esztétika is. Csíkszereda Városháza munkáját a Nor-
vég Alapból finanszírozott pályázat jóvoltából a helyi Project Bag Egyesület is segíti: 
első körben arborista javaslatai teszik hatékonyabbá a városi kertészet beavatkozásait, 
és ötszáz különleges fát részletesen is felmérnek, majd egy későbbi lépésben okos-
telefonos alkalmazást hoznak létre annak érdekében, hogy minden egyes fa eseté-
ben könnyedén kommunikálhasson egymással a városi kertészet és a lakosság.

A klímavédelem szellemében Csíkszereda 
egyebek mellett a zöldövezetekben 
fellelhető problémák megoldásában 

kíván hasznos lépéseket tenni. Ezek közé tartozik 
a parkok egészséges fáinak védelme, a menthető 
példányok megmentése, indokolt esetben pedig a 
közveszélyesek kivágása. A Norvég Alapból finan-
szírozott TREES projekt (Transparență, Eficiență, 
Educație privind Spațiile verzi sustenabile) lebo-
nyolítója a helyi Project Bag Egyesület, és a július 
26-i projektindítás alkalmával az érzékeny téma 
kapcsán terepbejárással összekötött sajtótájékoz-
tatót tartott Korodi Attila polgármester, Burista 
Csilla kertészmérnök, a városi kertészet vezetője, 
Imecs István biológus, a Project Bag Egyesület 
alelnöke, valamint Magyarosi Károly arborista.

„A zöldövezeteinkben található problé-
mák megválaszolására segítségünkre siet egy 
Norvég Alapból megvalósuló projekt, amely a 
következő két év során nagyon hasznos tudást 
és eszközt bocsát a város rendelkezésére, 
ezekre pedig fontos döntéseket alapozhatunk. 
A projektet lebonyolító civil szervezet javas-
latokat fogalmaz meg irányunkba, és a városi 
kertészettel együttműködve sokkal hatéko-
nyabban avatkozhatunk be a káros folyama-
tokba. A köztéri fák ápolásakor elsődleges 
számunkra a közbiztonság, de ugyancsak 
kiemelt szempont a diverzitás, valamint a klí-
maváltozáshoz köthetően a környezetünkben 
egyelőre kevésbé szokványos fajtákkal való 
próbálkozás is” – fogalmazott Korodi Attila 
polgármester.

„Örülünk ennek a kezdeményezésnek, mert 
szakmailag mi is látjuk a gondokat, de fontos, 
hogy külső, szakértői szemmel még valaki meg-
erősítse a tevékenységünket. Nehéz megérteni 
és megértetni, hogy minden, amit teszünk – így 
a fakivágások is – nem a fák ellen történnek, 
hanem a fák védelmében. A biodiverzitás nem 
mindig volt fontos szempont a fák ültetése-
kor, és ennek ma már egyre több a veszélye” 
– mondta el Burista Csilla, a városi kertészet 
igazgatója. 

A projekt célkitűzéseit Imecs István biológus 
vázolta. Mint kifejtette: első körben megtörté-
nik a zöldövezetek fizikai felmérése, és ennek 
két hozadéka lesz: egyrészt a munkát elvégző 

arborista javaslatokat fogalmaz meg a sürgős 
beavatkozásokat illetően, másrészt kiválaszt öt-
száz különleges fát, amelyet alaposan megvizs-
gál, és magyar, román, angol nyelven adatlapot 
szerkeszt róla, amely összefoglalja az adott fa 
érdekes tudnivalóit. A második lépésben létre-
jön a Trees App nevű okostelefonos alkalmazás, 
amely nemcsak közli az összegyűjtött (és a 
QR-kódok alapján beolvasható) adatlapokat, 
hanem azonosíthatóan megmutatja az összes 
közterületen levő, kataszterileg nyilvántartott 
fát, és lehetővé teszi, hogy a városlakók és a 
városi kertészet között közvetlen kapcsolat 
jöhessen létre. Ez abban lesz hasznos, ha például 
a lakosság kidőlt fát észlel, és azt szeretné 
bejelenteni, vagy ha mondjuk a városi kertészet 
egy forgalomkorlátozással járó beavatkozásról 
értesítené a városlakókat.
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Közterületeink fái: a veszélyeseknél beavatkozunk,   a legszebbekkel büszkélkedünk

„A fák állapotát precíziós eszközökkel mérjük 
fel a munka során – ilyen például a tomográf. 
Nagyon fontos megérteni, hogy a közterületeken 
nem erdei fák vannak, ezért a legfőbb szempont 
a városlakók biztonsága. A tölgyhöz hasonló 
kemény fákkal nincs gond, de a nyárfák és a 
fenyőfák egy idő után veszélyt jelentenek, és 
ilyenből több példa is van a városban” – mondta 
Magyarosi Károly kolozsvári arborista.

A szakember elvezette a sajtó képviselőit a 
Vár térre, a Vákár Lajos Műjégpálya előtti térre 
és a Központi parkba, és felhívta a figyelmet 
a leselkedő veszélyekre. Mint számos példá-
ban rámutatott: egy-egy elöregedett, beteg 
fa egészséges – de legalábbis még menthe-
tő – fákat veszélyeztet. Az egymáshoz közeli 
fák például ellehetetleníthetik egymás élette-
rét, az elöregedett nyárfák könnyen kitörnek 

viharok alkalmával, veszélyeztetve a járókelők 
életét, épületek, autók épségét. Magyarosi 
szerint alapvetés, hogy amelyik fa menthető 
és nem káros egy nála életképesebb fa létére, 
azt különféle beavatkozásokkal megpróbálják 
megmenteni, mint ahogy az is alapvetés, hogy 
minden kivágott fa helyébe két másikat ültet-
nek. A csonkokat ugyanakkor többféle módon 
is „újrahasznosíthatják”, erre számos kreatív 
megoldás született már a szabadtéri asztaltól a 
napóráig. A fák részletes felmérése ősszel tör-
ténik meg, sürgős beavatkozások viszont már 
a projektindítást követő napokban is történtek: 
három rendkívül veszélyes nyírfát még júliusban 
kivágtak a Központi parkban.   

Burista Csilla megjegyezte: a kertészet idén 
tavasszal hozzávetőleg 250 különféle csemetét 
ültetett el, és ősszel is nagy vonalakban ennyinek 
az elültetését tervezik.
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata 

július 29-én és augusztus 31-én soros havi ülését 

tartotta, míg augusztus 8-án és 23-án soron 

kívüli, július 1-jén, augusztus 18-án és 26-án pedig 

azonnali tanácsülést tartott. A júliusi és augusztusi 

határozatok a következők:

 � 217-es számú határozat
a 2022. július 2-án szervezett Ezer Székely Leány 
Napja ünnepség idején útlezárás bevezetéséről 
Csíkszereda Megyei Jogú Város egyes területein 

 � 218-as számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének, valamint 
a helyettesének megválasztására 2022. augusz-
tus, szeptember, október hónapokra

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

 � 220-as 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

 � 221-es számú határozat
a villanyhálózat bővítése és felújítása céljából 
szükséges terület biztosításának jóváhagyására a 
Distribuție Energie Electrică România Rt. javára

 � 222-es számú határozat
a Szék útja 139. szám alatti ingatlanra kötött 
2009/37-es számú bérleti szerződés meghosz-
szabbításának a jóváhagyására

 � 223-as számú határozat
Csíkszereda területén található ingatlanok 
megosztásának jóváhagyására telekkönyvezés 
céljából

 � 224-es számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 29/A szám alatti terület-
re vonatkozóan készült célszerűségi tanulmány 
jóváhagyásáról

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

A városi 
önkormányzat 
2022. júliusi 
és augusztusi
határozatai

 � 226-os számú határozat
a mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli 
szakaszának elemzése a 2022. év II. negyedévére 
(április–június) 

 � 227-es számú határozat
250 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására 

 � 228-as számú határozat
Az Olt és Sas utca felújítása megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatainak jóváhagyási 
dokumentációjának elfogadására

 � 229-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Márton Áron 
utca 1. megnevezésű beruházás finanszírozási 
kérelme benyújtásának jóváhagyására

 � 230-as számú határozat
a SICULUS Kutatási Intézet Igazgatótanácsának 
kinevezéséről meghatározott időtartamra

 � 231-es számú határozat
forgalomkorlátozás bevezetéséről az augusztus 
4–7. közötti Csíkszeredai Vásárnapok, valamint az 
augusztus 8–13. közötti XVI. Székelyföld Kerék-
páros Körversenye idején 

 � 232-es számú határozat
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. ügykezelésében 
lévő infrastruktúrára vonatkozó működési tá-
mogatás jóváhagyásával kapcsolatos támogatói 
szerződés elfogadására

 � 233-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 
2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
jóváhagyására 

 � 234-es számú határozat
a szociális központban található szociális lakások 
bérleti díjának megállapításáról és a helyi költ-
ségvetésből történő támogatásának módjáról

 � 235-ös számú határozat
a Tanorok utca övezeti rendezési tervének 
elfogadására

 � 236-os számú határozat
a Sarkadi Elek utca övezeti rendezési tervének 
elfogadására

 � 237-es számú határozat
a Kereskedelem, szolgáltatás, termelés és rak-
tározás a Taploca utcában elnevezésű övezeti 
rendezési terv elfogadására

 � 238-as számú határozat
a polgármesteri szakapparátus tisztségjegyzéké-
nek és szervezeti felépítésének átszervezéséről 
2022. szeptember 1-jével kezdődően

 � 239-es számú határozat
a Csíkszeredai Bölcsődékben foglalkoztatott 
szerződéses alkalmazottak tisztségjegyzékének, 
szervezeti felépítésének és alapbérének jóváha-
gyásáról 2022. augusztus 1-jétől kezdődően

 � 240-es számú határozat
a Csíkszereda területén található beltel(k)ek meg-
vásárlását előirányzó tanulmány jóváhagyására

 � 241-es számú határozat
a Mens Sana Alapítvánnyal kötött 2017/124-es 
számú ügykezelési szerződés 2. mellékletének 
jóváhagyásáról

 � 242-es számú határozat
a Csíkszereda, Akác utca 1. szám alatt található 
125 négyzetméternyi felület ideiglenes rendelte-
tésének változtatására, valamint annak ügy-
kezelésbe adásának a jóváhagyására a Hargita 
Megyei Nyugdíjpénztár javára

 � 243-as számú határozat
a Majláth Gusztáv Károly tér 2. szám alatt talál-
ható, a város közvagyonát képező kereskedelmi 
felület versenytárgyaláson való bérbeadásáról

 � 244-es számú határozat
a Csíkszeredai Városnapok programjának és 
költségvetésének elfogadására, valamint a test-
vérvárosi küldöttségek és más meghívottak (fel-
lépők, művészek) meghívásának elfogadására

 � 245-ös számú határozat
a magyarországi Hajdúnánás, Csíkszereda test-
vérvárosa által szervezett programon részt vevő 
küldöttségek létszámának a jóváhagyására

 � 246-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociális 
Igazgatósága ügykezelésébe tartozó három 
tipegőcsoport és személyzete átadásáról a Cim-
bora óvoda ügykezelésébe, amely az országos 
oktatási rendszer részét képezi

 � 247-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén található, a Somlyó 33-as és a Tavasz 
utcai roma exklávék informális teleppé nyilvánítá-
sában szükséges intézkedési tervek elfogadásáról

 � 248-as számú határozat
a Hajnal utca 34. szám alatti ingatlan rendelte-
tésének megváltoztatására, valamint az annak 
felhasználására készült célszerűségi tanulmány 
jóváhagyásáról

 � 249-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvilágítási 
infrastruktúrájának energiahatékonyság-növelé-
se című pályázat jóváhagyásáról (a 2021/360-as 
számú határozat módosítása) 

 � 250-es számú határozat
a Buszpályaudvar felújítása megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatainak jóváhagyási 
dokumentációját elfogadó 2016/68-as számú 
határozat módosítására

 � 251-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvilágítási 
infrastruktúrájának energiahatékonyság-növelé-
se című pályázat jóváhagyásáról (a 2021/360-as 
számú határozat módosítása) 

 � 252-es számú határozat
a Csíkszeredai Bölcsődékben foglalkoztatott 
szerződéses alkalmazottak tisztségjegyzékét, 
szervezeti felépítését és alapbérét jóváhagyó 
2022/239-es számú határozat módosításáról

 � 253-as számú határozat
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. munkapontjainak 
jóváhagyásáról



11

 � 254-es számú határozat
a Nagy Imre Galéria felújítása megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatainak jóváhagyási 
dokumentációjának elfogadására, finanszírozási 
kérelemhez című, 2022/110-es számú határozat 
2. mellékletének módosítására

 � 255-ös számú határozat
a Csíkszereda területrendezési és várostervezési 
dokumentációinak elkészítése/aktualizálása meg-
nevezésű, a 2022/148-as számú határozatban 
jóváhagyott finanszírozási kérelem módosítására

 � 256-os számú határozat
a Pacsirta sétányon található ingatlan megosztá-
sának jóváhagyására telekkönyveztetés céljából

 � 257-es számú határozat
Csíkszereda Városnak felajánlott telekadomá-
nyok elfogadásáról

 � 258-as számú határozat
a villanyhálózat bővítése és felújítása céljából 
szükséges terület biztosításának jóváhagyására a 
Distribuție Energie Electrică România Rt. javára

 � 259-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város és LIDL 
ROMANIA Bt. közötti megállapodás jóváhagyá-
sáról a Testvériség sugárút felőli gépjármű- és 
gyalogosbejáró, parkoló és zöldövezetek építése 
érdekében, a 2021/192 számú határozattal jóvá-
hagyott rendezési terv szerint

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

 � 261-es számú határozat
a Közlekedésmenedzsment megnevezésű 
beruházás megvalósíthatósági tanulmányának 
jóváhagyására vonatkozó 2018/360-as számú 
határozat módosítására 

 � 262-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Lendület 
sétány 2–4. szám megnevezésű beruházás 
finanszírozási kérelmének benyújtására 

 � 263-as számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Szabadság 
tér 2–4–6–8. szám megnevezésű beruházás 
finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 264-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Decemberi 
forradalom utca 13. szám megnevezésű beruhá-
zás finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 265-ös számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Kossuth Lajos 
utca 10–12–14–16–18. szám megnevezésű beru-
házás finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 266-os számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Szabadság 

tér 7–9–11–13–15. szám megnevezésű beruházás 
finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 267-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Kossuth Lajos 
utca 17–19–21–23. szám megnevezésű beruházás 
finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 268-as számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Pacsirta 
sétány 4A szám megnevezésű beruházás finan-
szírozási kérelmének benyújtására

 � 269-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Müller László 
utca 2. szám megnevezésű beruházás finanszíro-
zási kérelmének benyújtására

 � 270-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Nagy István 
festő sétány 12A szám megnevezésű beruházás 
finanszírozási kérelmének benyújtására

 � 271-es számú határozat
a 2022/238-as számú határozattal jóváhagyott 
polgármesteri szakapparátus tisztségjegyzéké-
nek és szervezeti felépítésének módosításáról

 � 272-es számú határozat
Csíkszereda önkormányzata képviselőinek felha-
talmazásáról, hogy szavazzanak a Csíki Sport és 
Rekreatív Kft. közgyűlésén a tisztségjegyzék és a 
szervezeti felépítés módosításáról

 � 273-as számú határozat
a Csíkszeredai Városi Sportklub tisztségjegyzé-
kének és szervezeti felépítésének módosításáról

 � 274-es számú határozat
az oktatási intézmények igazgatói, valamint 
aligazgatói tisztségére kiírt versenyvizsga-bi-
zottságba való kinevezésről a folyó év június–ok-
tóberi vizsgaidőszakra

 � 275-ös számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
tisztségjegyzékének és szervezeti felépítésé-
nek módosítását jóváhagyó, utólag módosított 
és kiegészített 2020/215-ös számú határozat 
módosítására

 � 276-os számú határozat
a magyarországi Cegléd, Csíkszereda testvér-
városa által szervezett programon részt vevő 
küldöttségek létszámának a jóváhagyására

 � 277-es számú határozat
A vasúti felüljáró felújítása megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatainak jóváhagyási 
dokumentációját elfogadó, utólag módosított 
és kiegészített 2018/274-es számú határozat 
módosítására

 � 278-as számú határozat
A Pacsirta sétány 5. szám alatti tömbház hőszi-
getelése megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatainak jóváhagyási dokumentációját 
elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/154-es számú határozat módosítására 

 � 279-es számú határozat 
A Pacsirta sétány 7. szám alatti tömbház hőszi-
getelése megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatainak jóváhagyási dokumentációját 
elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/153-as számú határozat módosítására 

 � 280-as számú határozat
A Testvériség sugárút 11. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatainak jóváhagyási dokumentáci-
óját elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/152-es számú határozat módosítására 

 � 281-es számú határozat
A Testvériség sugárút 15. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatainak jóváhagyási dokumentáci-
óját elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/159-es számú határozat módosítására 

 � 282-es számú határozat
A Kossuth Lajos 42. szám alatti tömbház hőszi-
getelése megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatainak jóváhagyási dokumentációját 
elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/155-ös számú határozat módosítására 

 � 283-as számú határozat
A Müller László utca 4. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatainak jóváhagyási dokumentáci-
óját elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/161-es számú határozat módosítására 

 � 284-es számú határozat
A Decemberi forradalom utca 32. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatainak jóváhagyási dokumen-
tációját elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/157-es számú határozat módosítására 

 � 285-ös számú határozat
A Decemberi forradalom utca 26. szám alatti 
tömbház hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatainak jóváhagyási dokumen-
tációját elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/160-as számú határozat módosítására 

 � 286-os számú határozat
A Tudor Vladimirescu utca 17. szám alatti 
tömbház hőszigetelése beruházás beavatkozási 
munkálatainak jóváhagyási dokumentációját 
elfogadó, utólag módosított és kiegészített 
2019/156-os számú határozat módosítására 

 � 287-es számú határozat
a 2022. június 9-i vihar alkalmával a Hősök utcá-
ban megrongálódott járművek tulajdonosainak 
kárpótlásáról  

 � 288-as számú határozat
a városi sportoktatási program jóváhagyására vo-
natkozó, utólag módosított és kiegészített 2013/187-
es számú határozat módosítására és kiegészítésére 

 � 289-es számú határozat
a Szécseny övezet utcaneveit jóváhagyó 
2021/224-es számú határozat módosításáról 

 � 290-es számú határozat
étkeztetési támogatás jóváhagyására a Napocs-
ka Napközi Otthon számára
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A legjobb pálinkákat 
díjazták

Második alkalommal szervezték meg Csík-
szeredában az Ákovita Nemzetközi Párlat- 
és Pálinkaversenyt, a legjobbakat pedig 
gálaest keretében díjazták. A Kárpát-me-
dence minden szegletéből több mint 1200 
pálinkát versenyeztettek, és Csíkszereda 
pálinkájának idén a számos díjat elnyert 
székelyudvarhelyi Jamy Distillery szilvapá-
linkáját választották.

VI. Csíkszeredai Kórháznapok

Háromnapos rendezvénnyel ünnepelték 
idén is a Csíkszeredai Megyei Sürgős-
ségi Kórházat: az egyre színvonalasabb 
egészségügyi intézmény által szervezett 
VI. Csíkszeredai Kórháznapok alkalmával 
előadásokon, kerekasztal-beszélgetéseken 
mélyíthették el tudásukat a szakma képvi-
selői és az érdeklődők, a zárónapon pedig 
megszervezték a Run for Epilepsy nevű 
jótékonysági futóversenyt.

Ezer Székely Leány 
Napja

Szekeres felvonulással, a megszokott mél-
tóságteljességgel szervezték meg idén a 
csíksomlyói nyeregben az Ezer Székely Le-
ány Napját, több ezer résztvevővel. A nagy-
szabású rendezvény tiszteletbeli házigazdá-
ja Csíkdelne volt, a következő esztendőkben 
azonban újragondolják a tiszteletbeli 
házigazda kiválasztásának módszerét, mert 
a jelenlegi rendszerben a népes települések 
esélytelennek bizonyulnak. Jövőre ugyan-
akkor minden tekintetben Csíkszereda lesz 
a házigazda, ennek szellemében az eske-
tőszékeket is a város kapta. Az ünnepséget 
ezúttal is megelőzte a székely népviselet 
napja. (Fotó: Magyarország Főkonzulátusa 
Csíkszereda)

Fontos beavatkozás nyári 
karbantartásból

Az úthálózat-javítási munkák idénre terve-
zett egyik legfontosabbika kezdődött el: a 
Kossuth Lajos utca vasútállomás és Szent 
Kereszt-templom közötti szakaszának 
felújításába vágott bele a kivitelező. A 230 
méteren járdafelújítást és új aszfaltszőnyeg 
leterítését magában foglaló munka augusz-
tus végén zárult, akárcsak a Jégpálya utca 
200 méteres szakaszának javítása.

Motorosok csápoltak 
Hargitafürdőn

Két év kimaradás után idén ismét meg-
szervezték a Székely Motoros Összefogás 
rockfesztiválját: a háromnapos SZMÖ Biker 
Festivalon népszerű magyarországi és 
erdélyi együttesek, valamint helyi bandák is 
felléptek. A jótékonysági eseménynek Csík-
szereda Városháza is partnere volt. (Fotó: 
George Gheorghiță)

A szépség és 
a harmónia hete 

Csíkszereda kilenc napra a régizene főváro-
sává vált: elkezdődött a legnagyobb múltú 
csíkszeredai zenei esemény, a Csíkszeredai 
Régizene Fesztivál. A szervezők megtartot-
ták azt a színvonalat, feszességet, intel-
lektuális tempót, amit a fesztivál igényel, 
de nyitottak a fiatalok felé is, ami főként az 
arculat frissítésében volt tetten érhető. Az 
idei fesztivál témája a természet volt.

Átvételezték a Kós 
felújítási munkálatait 

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

Aquatlon csíki érmesekkel
Országos aquatlonbajnokság házi-
gazdája volt Csíkszereda, és a VSK 

versenyzői közül Gegő Hunor ezüst-, Balog 
Henrietta pedig bronzérmet akaszthatott 
a nyakába a sikeres versenyt követően. A 
Sprint Team 88 Csíkszereda 8–10 éves nö-
vendékei a Trikids torna keretében szintén 
remek eredményeket értek el: egy arany-, 
egy ezüst- és két bronzéremmel gazdago-
dott a csapat.

Ingyenes telekkönyvezés 
először a városban

Mérföldkőhöz érkezett Csíkszereda: a város 
életében először nyílt lehetőség 573 hek-
tárnyi mezőgazdaság terület ingyenes te-
lekkönyvezésére. 2023 tavaszára várhatóan 
több mint hatszáz telekkönyvet bocsátanak 
ki a gazdáknak. Bővebben az 5. oldalon.

A jazz ritmusaira mozdult 
meg Csíkszereda

A jazz világsztárjait, „köretnek” pedig ha-
tárokon innen és túlról érkező rajongókat 
csalogatott Csíkszeredába az ötnapos Csíki 
Jazz zenei fesztivál. Az esemény hozta 
a megszokott színvonalat, és a Mikó-vári 
koncertek mellett a színház előtt felállított 
Petőfi Színpadon ingyenes koncertek is 
várták a zene szerelmeseit. A Csíki Jazzel 
együttműködésben szervezték a Moving 
Camp Artistic Movement Platform elneve-
zésű kortárs tánctábort és fesztivált is.

Krónika

Mi történt a városban 2022 júliusában
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AUGUSZTUS
Városnapok teljes gőzzel

Csíkszereda Városháza és partnerei idén 
végre megszorítások nélkül szervezhették 
meg a városnapokat: a Pityókafesztivállal, 
a Dob-Ban Ritmusfesztivállal, tömege-
ket megszólító koncertekkel, vásárokkal, 
sporteseményekkel tarkított program hívta 
ünnepelni, szórakozni a város és a környék 
lakosságát. A Csíkszereda Városnapok 
Facebook-oldalán fotók százai tanúskodnak 
a jó hangulatról.

Három tömbház hőszigetelése 
hazai kezekben

Csíkszereda Városháza újabb három 
tömbház hőszigetelésének kivitelezési 
szerződését írta alá a Tectum Company 
Rt., az Aspiro Kft. és a Mechavill Kft. helyi 
vállalkozókkal. A munkálatok ideje alatt 
az építkezési felügyelő a szintén helyi Atu 
Professing Kft. lesz. A hőenergetikai felújí-
tások a Jégpálya utca 12. és 14., valamint a 
Lendület sétány 5. szám alatti tömbházak-
kal folytatódnak. A felújítás tartalmazza a 
falak, az alagsorok, a padlástér hőszigete-
lését, villámhárítók felszerelését, továbbá 
a lépcsőházakban lévő izzók, illetve a 
nyílászárók cseréjét. 

Rovarirtás a zöldövezetekben

Rovarirtást végeztek a városnapok tö-
megrendezvényeinek előestéjén a város 
közterületein. A beavatkozás kifejezetten a 
szúnyogok és a kullancsok ellen történt, ki-
zárólag földi permetezéssel. A beavatkozást 
sötétedés után végezték a méhek védelme 
miatt.

Bemutatták 
az új honlapot

Csíkszereda Városháza ügyfélközpontjában 
bemutatták az intézmény megújult hon-
lapját. Az új arculaton alapuló, széles körű 
tájékoztatást nyújtó weboldallal a városháza 
fontos lépést tett a digitalizált ügyintézés 
irányába, és a következő egy-két évben 
továbbfejlesztik a bemutatott weboldalt. A 
honlapot az ügyfélközpontúság és az átlát-
hatóság szellemében hozták létre.

Kerékpárosok 
száguldoztak a város 
utcáin

Rendhagyó módon Debrecenből rajtolt el 
Székelyföld Kerékpáros Körversenye, idén 
tizenhatodik alkalommal. A verseny a má-
sodik szakasztól érkezik meg Székelyföldre, 
Csíkszeredába. Városunkat mindennap 
érintette a verseny, az utolsó szakasz és a 
díjkiosztás is hagyományosan itt volt. Szoros 
befutást követően a lengyel Szymon Rekita 
nyerte összetettben a versenyt.

Szépül a keleti 
ipari övezet

A Romániában piacvezető csíkszeredai 
profilgyártó, a SET PROD COM beruhá-
zása révén új gyártócsarnok épül a város 
keleti ipari övezetében. A 2,8 millió eurós 
magánberuházás révén használatba 
vesznek egy tönkrement, kommunizmus 
korabeli épületmaradványt is, mindez 
pedig hozzájárul az ipari övezet szebbé 
tételéhez. Csíkszereda Városháza és a helyi 
vállalkozás együttműködési szándéknyilat-
kozatban erősítette meg elköteleződését a 
gazdaságfejlesztés iránt.

Méltóságteljes 
ünneplés

A Balázs Lajos néprajzkutató kezdeménye-
zéséből tavaly szárba szökkent Magyarok 
Kenyere rendezvény idén is folytatódott: 
kulturális műsorokkal, látványos íjászbe-
mutatóval, egyházi áldással és koncerttel 
tarkított program tette méltóságteljessé az 
államalapítás és a kenyér ünnepét.

Zarándokházat avattak 
Hargitafürdőn

Kerekes László segédpüspök celebrálá-
sában tartott ünnepi szentmisén meg-
áldották, majd átvették a hargitafürdői 
Szent István-templom közelében levő 
zarándokházat, amelyet a magyar kormány 
támogatásával teljesen felújítottak. A Szent 
István-zarándokház egyházi mellett világi 
események – és természetesen zarándokok 
– befogadására is alkalmas.

Beomlott az országúti 
patakhíd

Évek óta egyre elhanyagoltabb állapot-
ban volt, augusztus végére pedig részben 
beszakadt az Olt és Csiba között található 
egyik patakhíd. A Csíkszeredát Székelyud-
varhellyel összekötő, városunk számára 
kiemelten fontos 13A jelzésű országúton 
félsávos útlezárást rendeltek el, majd két 
nap alatt, szeptember 7–8-án felújtották.

és augusztusában?
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Dobai Saveta 
Péter Edmond
Mihály Andrei-Ladislau
Jakab László
Tankó András
Kádár Levente
Tamás György
Fülöp Mihail
György Irma
Țepuc Ilona

Kosa Géza
Nagy Eva
Călușeriu Dumitru
Orban Vero
Orban Janos
Pal Maria
Petres Erzsebet
Salamon Brigitta
Orban Julianna
Antal Regina

Nagy Alexandru
Pogonyi Maria
Erszeni Elisabeta
Tamás Rozalia
Simon Varvara
Görgicze Vilmos
Sinka Tibor
Szászgáspár Alexandru
Kis Maria
Antemir Petre

2022 július hónapjában anyakönyveztük

Balázs Nóra
András Dániel
Deák Zsanett
Szenyes-Takács Áron
Kristó Csenge
Borboly Mátyás-Csaba

Bálint Ödön
Doagă David
Kohlruss-Lukács László
Penu Vilmos
Karácsony Zinka
Postas Beáta

László Dániel-Immánuel
Hodgyai Dániel
Veress Csongor
Trandafir Eric-Gabriel

Buidin Thomas-Imre-Cyrille – Albert Erika-Timea
Szász Hunor – Muszka Timea-Ana-Maria

Bardocz Péter – Borbély Edith
Georgescu Alberto-Mihai – Cadar Simona

Todor Előd – András Csilla
Lázár Botond – Nagy Noémi

Kacsó Loránd – Sebestyén Ágnes
Erőss Ervin – Nagy Eszter

Korpos Attila – Ferencz Mária-Evelin
Albu Botond-Béla – Kálmán Timea

Tánczos Huba-István – Kelemen Ibolya-Hanga
Frank Gellért – Szabó Zsófia

Țuțuianu Ștefan-Lucian – Burjan-Andrei Adina-Roxana
Kiss Botond-István – Toth Orsolya

Tamaș Valentin – Enea Mădălina-Mihaela
Nyirő László – Kanabé Zsuzsánna

Recsák Attila – Csiszer Ildikó
Fekete István-László – Gál Réka

Ambrus Balázs – Szávuj Ágnes-Bernadett
Cheosa Silviu-Răzvan – Bhattarai Sadikshya

Salamon Tamás – Gidró Emőke
Bende Attila – Láposi Ágnes
Peter Alfred – Szabó Mónika

Farkas Szabolcs – Darvas Szidónia
Salló Árpád – Böjte Beáta-Terézia

Karácsony Ervin – János Éva 
Kun Andrei-Corvin – Tinca Diana-Carmen

Tankó László – Csiki-Kanz Gerlinde

ELHALÁLOZÁS
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Kanabé Janka-Anna
Kulcsar Ileana
Rezi Iuliana
Fülöp Lucaciu
Tankó Emeric
Balázs Margareta
Mihaly-Naphegyi Iudita
Barabás Juliana

Lantzky Ghizela
Silló Tibor
Mereuță Aurel
Szabó Ladislau
Erőss Erzsébet
Andriescu Ioan
Györgypál Ana-Maria
Kovács Magdalena

André Elisabeta
Gothárd Margareta
Salamon László
Zsigmond Viorica
Ferencz Andrei
László János
Buzás Katalin

2022 augusztus hónapjában anyakönyveztük

Dénes Pál
Antal Jankó
Pașcan Aryan-Alexandru 
Grigoraș Vlad-Alexandru
Moldovan Éva-Nóra
Costrășel Anastasia
Demeter Lili

Szabó Bence-Áron
Biro Sámuel
Császár Ágoston
Hăineală Victor-Andrei
Fânariu Rareș-Alexandru
Szabó Ábel
Péter-Both Kristóf

Todor Panna
Fülöp Luca
Benedek Dávid
Jakab Fruzsina
Szávuj Rebeka
Kolumbán Rebeka
András Rebeka

Jancsó Mátyás-József
Kelemen Tamás
Máté Timea
Flora Angyalka-Zselyke
Péter Kund
Török Márton-Zoltán
Tankó Réka

Gegő-Nagy Loránd – Nagy Tünde
Bota Szilárd – Fülöp Dora

Virág Hunor – Mereuță Laura-Johanna
Kézdi Botond – Kovács Renáta

Csáki Béla – Kovács Katalin
Bariu Dan – András Emőke
György Attila – Mihály Éva

Ferencz István – Rétyi Dorottya
Illyés Attila-László – Holló Bernadette
Kurcsakovszki Szilárd – Lázár Mónika

Balló Máté – Nagy Helén-Mária
Solti Tamás – Széll Tímea

Balogh Tamás – Molnár Orsolya
Prezsmer Róbert – Kelemen Erika

Grecu Octavian-Alexandru – Logigan Oana-Alexandra

Márton József – Pap Emőke
Geréd Ödön – Tanko Barbara

Fülöp Csanád-József – Málnási Krisztina
Sárosi Barna – Kovács Réka

Mihály Loránd – Molnár Noémi
Vale Mihai-Marian – Mátyás Ildikó

Gábor Ervin – Kelemen Tímea
Kis Szabolcs – Kozma Krisztina

Almășan Tiberiu-Nicolae – Luca Anamaria-Renáta
Kanabé Csongor – Stoica Cosmina-Daciana
Márton Előd-László – Nagy-Serbán Emese

Antal Ábel – Tompoș Renáta
Biró Árpád – Muraru Adriana

Geréd-Várhelyi Zoltán – Szasz Zsuzsanna
Hajdu Mihály – László Erika
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