
Telekkönyvi 
kivonat online
A telekkönyvekkel kapcso-

latos ügyintézések zöme földmérő 
munkával van összefüggésben, a 
szakember pedig rendszerint vállalja a 
telekkönyvi kivonat online kiváltását.

Tegyük élettel 
telivé 
a sétálóutcát!

Újszerű kezdeményezéssel rukkol elő 
Csíkszereda Városháza a The House 
egyesülettel és a Kohó szakmai mun-
kacsoporttal partnerségben.
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3 Indul 
a fesztiválszezON!

Az összképükre hangsúlyt 
fektető városok esetében 
nem elég tisztán tartani 
a közterületeket: szemet 
gyönyörködtető, meg-
nyugtató, kellemes környe-
zetté kell varázsolni, ahová 
a városlakók szívesen 
elsétálnak, a vendégek pe-
dig emlékezetükbe vésik. 
Csíkszereda éppen ilyen 
város, a gyönyörködtetés 
igényeire pedig a városi 
kertészet áldozatkész 
munkája a válasz. Burista 
Csilla kertészmérnököt, az 
igazgatóság vezetőjét a 
„virágzó” közterületeinkről 
faggattuk.
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Köztereink 
gyönyörködtetői

Tervezze meg 
a Kapocs arculatát!

Honti
Highlight
Ide jöhet a SUMAL a 2-esről

Honti
Highlight
Buszok

Honti
Highlight
Győr az 5. oldalról

Honti
Highlight
NyárON a 6-7. oldalról
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Share-eda

#népszámlálás
Csak május 15-ig tart a népszámlálás? 

Nem. Csupán az online önkitöltéses 
szakasz zárul le, amely nekünk, kisebb-
ségben élőknek hatványozottan fon-
tos, hiszen így biztosan az adatbázisba 
kerül a kitöltöttek nemzeti, anyanyelvi 
és felekezeti hovatartozása, amely sok 
tekintetben meghatározza az előttünk 
álló évtizedet. Az önkitöltéses szakasz 
lezártával a központilag Csíkszeredára 
kiszabott 42 kérdezőbiztos nem jut el az 
összes háztartásba. Akiket nem vesznek 
személyesen is nyilvántartásba, azok ese-
tében semmi garancia nincs arra, hogy 
a nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti 
hovatartozás szempontjából a megfelelő 
csoportba sorolják őket. Ezért fontos, 
hogy mindannyian éljünk az önkitöltés 
lehetőségével május 15-ig!
Ugyanilyen fontos, hogy az ezt követő 
időszakban beengedjék a háztartásokba 
a számlálóbiztosokat, illetve jelentkez-
zenek a városházán azok a személyek, 
akik szívesen vállalnálak számlálóbiztosi 
munkát!

#helyi rendőrség
Mikor jelennek már meg az utcán 
a helyi rendőrök?

Mint arról beszámoltunk, a március 
folyamán szervezett versenyvizsgán a 
tizenkét meghirdetett állás közül hármat 
sikerült betölteni. A célunk továbbra sem 
az, hogy pusztán feltöltsük az állományt, 
hanem az, hogy a megfelelő emberek 
viseljék a Csíkszeredai Helyi Rendőr-
ség egyenruháját. A sikeresen vizsgázó 
személyek háromhónapos kiképzésen 
vesznek részt április eleje óta. A város 
utcáin való jelenlétük júliustól állandósul. 
Időközben, május elején újabb tizenegy 
állást hirdettünk meg: hat közrendészeti 
és öt közlekedésrendészeti pozícióba. 
Az újbóli vizsgákat sikeresen elvégzők is 
csatlakoznak hozzájuk, és egy-egy na-
gyobb nyilvános rendezvényen már július 
előtt is jelen lesznek.

Kérdő útját 
nem veszti

Románia és az illegális fakitermelés 
már-már rokon értelmű szavakká kezdtek 
válni, de a digitális eszközök térhódításá-
val, illetve azok többszöri továbbfejlesz-
tésével mára sikerült eljutnunk oda, hogy 
fokozatosan visszaszorul az erdőlopás. A 
nemzetközi szinten is egyik leghatéko-
nyabbnak bizonyuló SUMAL 2.0 alkal-
mazásnak több mint százezer felhaszná-
lója van Romániában. Ön is köztük van? 

A z Európai Unió 2010 óta kötelezi a 
tagállamait arra, hogy lépéseket 
tegyenek a fakitermelés és -szál-

lítás nyomon követésére. Románia először 
2014-ben rukkolt elő ilyen kezdeményezéssel, 
ez volt az Erdőradar (Radarul Pădurilor) nevű 
applikáció, amelyet a 2016-os Erdőfelügyelő-
vel (Inspectorul Pădurii) fejlesztettek tovább. 
Ez már lehetővé tette a lakossági interakciót: 
rendszám alapján a lakosság ellenőrizni tudta, 
hogy az adott szállítmányra van-e jóváhagyás. 
Az illegális fakitermelés összetettsége miatt 
azonban ez sem bizonyult elégségesnek, és 
2019-től erőteljes szakmai és civil nyomás 
késztette a környezetvédelmi szaktárcát kor-
szerű applikáció létrehozására. A SUMAL 2.0 
(Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos) 
szabályozására hosszas várakozás után 2020 
júniusában megszületett a 2020/497-es 
kormányhatározat, és 2021 februárjában – az 
Erdőfelügyelő alkalmazás továbbfejlesztésével 
– letölthetővé vált.

A SUMAL 2.0-nak több szegmense is van: a 
kitermelés előkészítésére vonatkozó platformját 
az erdészek használják, a fuvarlevél kibocsátá-
sára vonatkozót a fafeldolgozók és a fuvarosok, 
az ellenőrzés összetettebb adatait is bemutató 
részét pedig az ellenőrző szervek. A „nagykö-
zönségnek” szánt része pedig egyszerű, gyors 
és minden korábbi változatnál hatékonyabb.

A felhasználónak az Erdőfelügyelő nevű 
alkalmazást kell letöltenie (a román megneve-

zés alapján tölthető le: Inspectorul Pădurii). A 
SUMAL 2.0 óta számos papíralapú folyamat 
digitalizálttá vált, és mivel a fát szállító jár-
műveknek kötelezően GPS-nyomkövetővel, 
továbbá a sofőröknek érvényes fuvarlevéllel 
kell rendelkezniük, valós időben ellenőrizhető, 
hogy az adott fuvar feltehetően törvényes-e 
vagy sem.

Lehetőség van a kitermelési engedélyt 
igazoló, a SUMAL által generált egyéni kód, 
illetve az értékakta (Act de Punere în Valoare) 
ellenőrzésére is, egyszerű járókelőkként, uta-
sokként azonban leginkább a rendszám alapján 
járhatunk utána, hogy az adott autó érvényes 
fuvarlevéllel közlekedik-e. A szállítmány azo-
nosítója (Identificatorul transportului) mezőbe 
beírjuk a rendszámot, és ha a fuvar törvényes, 
akkor megtudhatjuk, hogy a fát honnan hová 
szállítják, milyen fajtát, sőt a pontos mennyi-
séget is közli az alkalmazás. Ha a szállítmányról 
nincs fuvarlevél, az applikáció arra figyelmeztet, 
hogy illegális szállítással állhatunk szemben. A 
feltételes mód nem véletlen: lehetnek olyan kö-
rülmények, amikor adott szállítmányt illegálisnak 
jelez a rendszer, holott törvényesen járnak el a 
fuvarozók. 

A felhasználó a 112-es segélyhívó számon 
fordulhat a hatóságokhoz.

2021-ben az okostelefonos alkalmazáson és 
a weboldalon (www.sumal-map.ro) mintegy 150 
ezer felhasználó 6,8 millió lekérdezést végzett. 
A bejelentett gyanús esetek közül bő ezret 
vizsgált ki a rendőrség, és 267 esetben szabtak 
ki büntetést. Azóta az alkalmazás több kisebb 
fejlesztésen is átesett, idén március végétől pe-
dig ellehetetlenítették a SUMAL-ban az éjszakai 
fuvarlevelek kibocsátását, tehát minden éjszakai 
fafuvarozás illegálisnak minősül.

A SUMAL-lal függ össze, hogy 2021-ben 
800 ezer köbméterrel több fát termeltek ki 
legálisan Romániában, mint egy évvel korábban. 
A fával való kereskedés feketepiaca mérhetően 
visszaszorult, a „fehérítésben” pedig Ön is segít-
het. Éljen a lehetőséggel!

SUMAL 2.0, 
az erdővédő alkalmazás
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Aláírták a kivitelezési szerződést a buszpá-
lyaudvar felújítására, huszonhárom sűrí-
tett gázas autóbusz beszerzésére pedig 
szintén aláírt szerződése van a városnak. 
Az autóbuszok telephelyére vonatkozó 
közbeszerzés újrakiírása folyamatban van, 
és a Csíkszereda szűkebb vonzáskörét 
kiszolgáló további tíz elektromos autóbusz 
megvásárlására központi finanszírozást kér-
tek a város meg a szomszédos községek 
önkormányzatai. Miután mindez megvaló-
sul, Csíkszeredának a 21. század kihívásaira 
válaszoló tömegközlekedése lesz.  

A város tömegközlekedéséért felelős Csíki 
Trans Kft. járműparkját alaposan leharcol-
ták az utóbbi évek. „Tűzoltással” sikerült 

megoldani a legsürgetőbb problémákat, sőt kevés-
bé látványos, de sokak számára hasznos lépésekkel 
sikerült fejleszteni is a városi buszhálózatot. A három 
tavaly lízingelt busznak köszönhetően a téli sze-
zonban ez évben is síbusz jár Hargitafürdőre, a téli 
szezon lejártával pedig idéntől Szécsenybe is busz-
járat indult. Újabb három lízingelt busz júniusban állt 
forgalomba, így hat bérelt és négy saját busz áll a 
Csíki Trans rendelkezésére.

A jövőkép azonban teljesen más. Beszéljünk róla!

A mobilitási terv pályázatai
Csíkszereda tömegközlekedését az alapok-

tól kezdve gondolja újra az a három pályázat, 
amelyet 2023 végéig le kell zárni. A mobilitási 

terv alapján elnyert pályázatok integráltan kezelik 
a városi közlekedést. Kifejezetten a közösségi 
közlekedés hatékonnyá és környezetbaráttá téte-
lére vonatkozik három szerződés: a buszpályaud-
var és a telephely felújításának közös pályázata, 
huszonhárom gázüzemű autóbusz megvásárlása, 
illetve az okos forgalommenedzsment kialakítása.

A huszonhárom új, sűrített gázzal működő au-
tóbusz gyártására és leszállítására vonatkozó, 26,3 
millió lej értékű szerződést idén február 2-án írta 
alá a városvezetés a Dutch Truck Services Kft.-vel. 
Az új gyártású járműveket szakaszosan szállítják 
Csíkszeredába, az utolsókat 2023 végén.  

A buszpályaudvar felújítását szolgáló, 11,43 
millió lej értékű szerződést május 16-án írták alá a 
Niliten Construcții Kft.-vel, amelynek 12 hónapja 
van a kivitelezésre. A júniusban kezdődő munkát 
a téli szünet miatt várhatóan jövő őszre fejezi 
be a kivitelező. A teljes felújítás tulajdonképpen 
teljes átépítést jelent: itt lesz a városi autóbuszok 
végállomása, az áthaladó autóbuszokat pedig 
elkülönített terminál fogadja, de a járművek csak 
az utasok le- és felszállásának idejére tartózkod-
hatnak a pályaudvaron, nem állomásozhatnak ott.

Az autóbuszos infrastruktúra szerves részeként 
az Akác utcában, a „Goscom-udvaron” telephely 
jön létre garázsokkal és töltőállomással, amely a 
városi járatokat szolgálja ki. A telephely létrehozá-
sára irányuló első közbeszerzési eljárás sikertelen-
nek bizonyult, újrahirdetése folyamatban van. 

A tömegközlekedést az autóforgalommal szem-
ben előnyben részesítő forgalommenedzsment-ele-
mek beszerzése, beüzemelése szintén a mobilitási 
csomag része, megvalósítása 2023-ban várható.

Elektromos buszokkal a térség utasainak 
kiszolgálására

Csíkszereda Önkormányzata 24 millió lejes 
finanszírozási pályázat benyújtásáról fogadott 
el határozatot a május 13-i ülésén. Ugyanezt a 
határozatot tizenkét környező község is elfogadta, 
így vált teljessé az Országos Helyreállítási Alaphoz 
benyújtott finanszírozási pályázat dokumentációja.

A határozat megalapozó dokumentuma 
szerint három útvonalon indulnak autóbuszok. 
Mindhárom útvonalon hat-hat körjárat indul, 
mindkét irányba. A végállomás minden esetben a 
majdani csíkszeredai autóbusz-állomás. 

A tervezett útvonalak a következők:
1. Csíkszereda–Csíkdelne–Csíkpálfalva–Csík-

csomortán–Csíkszereda;
2. Csíkszereda–Csíkcsicsó–Madéfalva–Csík-

rákos–Göröcsfalva–Csíkvacsárcsi–Csíkszentmi-
hály–Szépvíz–Csíkszentmiklós–Csíkszereda;

3. Csíkszereda–Csíkszentlélek–Csíkmind-
szent–Bánkfalva–Csíkszentmárton–Csíkszentsi-
mon–Csíkszentimre–Csíkszentkirály–Csíkszereda.

A 10 méter hosszúságú elektromos bu-
szok mindegyikéhez tartozik egy-egy éjszakai 
töltőállomás, a finanszírozási kérelem továbbá 
előirányoz összesen négy gyorstöltőt is. A projekt 
értéke közel 24 millió lej. Csíkszereda Önkor-
mányzata vállalja a nem elszámolható költségek 
fedezését – ez előreláthatólag a töltőállomások 
üzembe helyezése lesz.

Ennek a projektnek a sikerét még nem kiabál-
hatjuk el, de remélhetőleg a támogatott progra-
mok közé sorolják, és a következő években ez is 
megvalósulhat.

Válaszoljunk 
készségesen  
a számlálóbiztosoknak!

C síkszereda kiemelkedően teljesített a 2021-ről elmaradt 
romániai népszámlálás első, önkitöltéses szakaszában: a 
lakosság xxxxx százaléka online kitöltötte a kérdőíveket. Kö-

vetkezik az a szakasz, amely egyeseknek kényelmes, másoknak pedig 
zavaró. Rendkívül fontos azonban megértenünk: a következő évtized 
fejlesztési irányait szabják meg a népszámlálási adatok, ezért a saját 
közösségünkkel tolunk ki, ha nem válaszolunk a számlálóbiztosoknak!

Hány óvodai csoport indul? Milyen tannyelven szervezik az ok-
tatást az egyes iskolákban? Mekkora a nyugdíjasok valós csoportja? 
Pontosan melyik az a korosztály, amelyik elvándorolna, és melyik az, 

amelyik hazatelepedne? Melyik fűtéstípus támogatásába szükséges 
befektetni a legnagyobb energiát, összeget? Kérdések, amelyekről 
azt hisszük, hogy kézhátból tudjuk rájuk a válaszokat. Pedig nem. 
Például azért sem, mert nincsenek pontos adataink arról, hogy fia-
taljaink hányan és milyen tervekkel vállaltak munkát külföldön.

Ennek a lényegét nagyon sokat megértették, többségük pedig már 
túl is van a népszámláláson. Aki szintén átérzi a népszámlálás fontossá-
gát, az készségesen válaszol a számlálóbiztosoknak a július 17-ig tartó 
zárószakaszban. Közös felelősségünk azonban, hogy megnyugtassuk a 
kételkedőket, és hogy felelősséget ébresszünk az elutasítókban. 

A legutóbbi, 2011-es népszámlálás idején még nem volt eny-
nyire elterjedt a közösségi média, így az összeesküvés-elméletek 
sem. Emlékeztessük az aggódókat: a népszámlálási adatokat csakis 
a tisztánlátás és a fejlesztési irányok miatt gyűjtik be, senkinek az 
adataival nem élnek vissza! 

A népszámlálás a közös jövőnkről szól! Ha most egyénenként nem 
vallunk vagy hamisan vallunk, az évek múlva a teljes közösségünkre 
kihat! Válaszoljunk hát készségesen a számlálóbiztosoknak!

A hónap üzenete

A város és a térség tömegközlekedésében is 
új horizont nyílt

Honti
Cross-Out
kétharmada érvényesen töltötte ki az online kérdőíveket, ráadásul a túlnyomó többség önállóan, segítség nélkül.

Honti
Cross-Out
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A polgármesteri hivatal az OTP Bank 
Románia Alapítvánnyal együttműkö-
désben új oktatási programot indított el 
Csíkszeredában, amelynek keretében az 
alapítvány társadalmi felelősségvállalási 
céljainak megfelelően pénzügyi oktatást 
biztosít a helyi diákok számára.

A program helyszíne Csíkszereda 
Városháza Ügyfélközpontjában lesz, 
és fő tevékenységi köre a 10 és 18 év 

közötti diákok pénzügyi és gazdasági készségei-
nek a fejlesztése. A gazdasági-pénzügyi oktatás 
valamennyi modulja az Edutainment (játékos 
tanulás) módszertanán alapul, és célja a pénzügyi 
ábécé átadása a fiatalok életkorának megfelelő 
nyelvezettel.

„A jelenlegi gazdasági helyzet hatásait min-
denki érzi, és ez alól a fiatalok sem jelentenek 
kivételt. Mivel a felmérések szerint a pénzügyi 
műveltség országos szintje elmaradt az európai 

átlagtól, az oktatás támogatására helyezzük a 
hangsúlyt. Ezért döntöttünk úgy a Csíkszeredai 
Polgármesteri Hivatallal együttműködésben, hogy 
az új oktatási programmal bővítjük az OTP Bank 
Románia Alapítvány szolgáltatásait. Munkatársa-
ink célja, hogy az eredményes kezdeményezések 
keretében a helyi diákok igényeihez igazodó 
tanfolyamokat biztosítsanak” – nyilatkozta Fatér 
Gyula, az OTP Bank Románia vezérigazgatója.

„Kifejezetten örülök annak, hogy ez a fajta 
tevékenység megvalósulhat Csíkszeredában, 
partnerségben az OTP Bank Románia Alapít-
vánnyal és az iskoláinkkal, nem utolsósorban 
pedig köszönet illeti a szülőket is, akik belátták 
ennek a fontosságát. Hiszem, hogy ez valós 
befektetés a jövőbe, és ebből sokat nyer Csík-
szereda közössége” – fogalmazott Korodi Attila, 
Csíkszereda polgármestere.

Az új oktatási program a 2022–2023-as 
tanévben kezdődik. Három akkreditált oktató fog 
pénzügyi tanfolyamot tartani az általános iskola 
5–8. évfolyama és a középiskolások számára, vala-
mint a későbbiekben pályaorientációs képzésekre 

is sor kerül. Az alapítvány célja, hogy számottevő 
eredményeket érjen el a nem formális oktatás te-
rületén, és a jövőben a pénzügyi, valamint digitális 
oktatási és érzelmi intelligenciával kapcsolatos 
képzéseket tartson a felnőttek részére is.

A résztvevők bővíthetik pénzügyi ismeretei-
ket, az alapítvány tevékenysége a gazdasági ok-
tatás minden területén kezdeményezett értékes 
együttműködések által a hazai fiatal generáció 
képzéséhez és fejlődéséhez járul hozzá.

Az eddigi több mint nyolcéves tevékenysége 
során az alapítvány portfóliója számos fontos ok-
tatási projekttel bővült, ezek négy fő tevékeny-
ségi körre épülnek: pénzügyi oktatás, gyermekek 
számára kidolgozott programok, pályaorientáció 
és stratégiai partnerségek a helyi egyesületekkel 
és civil szervezetekkel. Utóbbiak közé tartoz-
nak a pénzügyi oktatás vagy a pályaorientációs 
műhelyek tizenévesek számára, a Bethlen Gábor 
Alap ösztöndíjának lebonyolítása vagy az első 
romániai pénzügyi oktatással foglalkozó központ 
felavatása, amely tinédzsereknek és felnőttek-
nek egyaránt nyújt képzéseket.

Pénzügyi oktatási program 
indult Csíkszeredában

C síkszereda tanintézetei közül az öt évtizedig működő Polgári Leányiskola a serdülő lányok-
nak nyújtott elméleti és gyakorlati képzést. Működését egy rozoga faépületben kezdte meg 
1880. szeptember 30-án. Ennek költségeit kezdetben a Csíki Magánjavak erdőinek jöve-

delméből fedezték. Az első tanévnyitás ugyanezen esztendő novemberében volt 47 diákkal. Amikor 
az intézmény négy osztállyal kezdett működni, új épületet építettek. A kor elvárásainak megfelelő 
iskolát 1889-ben kezdték építeni, és 1891 szeptemberében adták át. Csíkszeredában ekkor még nem 
létezett hasonló nagyságú épület. Az oktatás az új épületben 1892-ben kezdődött meg. Ma ebben az 
épületben működik a Petőfi Sándor Általános Iskola.

A leányiskola az általános képzés mellett a családi életre is felkészítette tanulóit. Ez a magyarázata 
annak, hogy az elméleti képzés mellett gyakorlati ismereteket is oktattak: ilyen volt a fonás, a szabás 
és a kertészeti munkák is. Vallásos szemléletű iskola volt. A rend, a szigorú erkölcsi normák betartása 
ugyanúgy kötelező volt, mint az egyenruha, amely sötétkék ruha és kalap viselését jelentette. 

Az iskola múltját Ferenczi Jolán tanárnő iskolamonográfiában foglalta össze, amely 1995-ben 
jelent meg. 

Forrás: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története /Typografika, Békéscsaba, 

Honti
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A hónap 
Pro Urbe díjasa

Bogyó-Löffler Mária
(1951. június 22.)

A műkorcsolyaedző több mint negyven évig dolgozott a 
Csíkszeredai Sportiskolánál, jelenleg pedig nyugdíjasként a 
Csíkszeredai Sportklub műkorcsolya-szakosztálya keretében 

neveli a kisebb-nagyobb műkorcsolyázókat. 
A mai Márton Áron Gimnáziumban érettségizett, utána elvégezte a 

testnevelési főiskola keretében működő edzői főiskolát, és I-es kategó-
riás edzőként elérte a legmagasabb fokozatot. Később lediplomázott a 
testnevelési főiskolán is, de tornatanárként soha nem tevékenykedett. 
Negyvennégy éven át a Sportiskolánál dolgozott, onnan vonult nyugdíj-
ba 2014-ben.

Hatéves korában állt először jégre, és tizenkettedikes koráig műkor-
csolyázott. Gyermek és kisifjúsági kategóriában országos első helyezést 
is elért.

Soha nem számolta, hogy karrierje során hány gyermeket tanítha-
tott, de nagyon sokat. Legjobb tanítványai közül Kerekes Zsolt, Chiper 
Gheorghe és Kelemen Zoltán kijutottak az olimpiára, Bedő Noémi, 
Miklós Bálint, Pál Radu, Kerekes Zsolt, Chiper Gheorghe, Kelemen Zol-
tán, Kenéz Zselyke ifjúsági olimpián versenyzett. Ezenkívül számos más 
nemzetközi versenyen is részt vettek. 

Az eredményeken kívül a legnagyobb dicsőség számára, hogy a 
negyvennégy év alatt a tanítványai nagy része főiskolát végzett, és 
mindegyikük megállta a helyét. „A sportban eredményt elérni jó dolog, 
ám a dicsőség egy percig tart (...), attól a pillanattól, hogy leszálltál a 
dobogóról, már történelem” – vallja Bogyó-Löffler Mária, akinek tevé-
kenységét 2001-ben Pro Urbe díjjal ismerte el Csíkszereda városának 
vezetősége. 

(Forrás: Születésnapi beszélgetés Bogyó-Löffler Mária edzővel – 
Daczó Katalin interjúja)

FOTÓ: THALER TAMÁS / WIKIPÉDIA

Egymással lélekben 
is erősödünk
Testvérvárosi szerződést írt alá Győrben május 18-án dr. 
Dézsi Csaba András és Korodi Attila, a nyugat-magyar-
országi megyeszékhely és Csíkszereda polgármestere. 
A két város elsősorban a gazdaságban, az oktatásban és 
a kultúrában lát együttműködési lehetőséget, a szerző-
dés-aláíráson túl pedig meg is történtek az első érdemi 
lépések a kapcsolat elmélyítése érdekében.

A két megyeszékhely dr. Pergel Elza győri alpolgármester 
tavalyi csíkszeredai látogatása alkalmával alapozta meg 
a testvérvárosi együttműködést, amelynek eredménye-

ként május közepén Győr-Moson-Sopron megye székhelyén a 
két város polgármestere aláírta az egyezményt. A győri városháza 
dísztermében szervezett ünnepélyen részt vett Győr városveze-
tése, Csíkszereda városvezetői közül pedig Korodi Attila mellett 
Sógor Enikő alpolgármester és Wohlfart Rudolf jegyző. Elhangzott 
a magyar és a székely himnusz, versszavalat, a világhírű Jávorkai 
testvérek sajátos vonóselőadása után pedig a két elöljáró össze-
foglalta ünnepi gondolatait.

„Kevés szebb és meghatóbb érzés van annál, mint amikor vá-
rosunktól messze egy másik országban magyar beszédet hallunk, 
és olyan magyarul gondolkodó emberekkel találkozunk, akikkel 
közösek a történelmi gyökereink. Győr mindig is szívügyének te-
kinti, hogy a határon túli városokkal jó kapcsolatot ápoljon. Biztos 
vagyok benne, hogy a kapcsolatban intézményeink is megtalálják 
az együttműködést. Töltsük meg ezt az együttműködést igazi 
értékekkel, méltó barátsággal” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba 
András, Győr polgármestere, megjegyezve: egymással lélekben is 
erősödünk.

Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila a háború által veszé-
lyeztetett testvérvárosunk, Beregszász példáját idézve emlékez-
tetett, hogy jó és rossz időkben is össze kell tartanunk.

„A testvérek összefognak és egymást segítik. A Kárpát-me-
dence egy tér, amelyet mi, magyarok belakunk és értéket terem-
tünk benne. Önök a nyugati, mi a keleti oldalát védjük. És nagyon 
fontos a hagyományok ápolása, a kulturális kötelékek erősítése, de 
elengedhetetlen a jelen kihívásaira való válaszadás – ilyen például 
az elvándorlás vagy a munkahelyteremtés. Köszönjük a testvéri 
nyitottságot, a baráti kéznyújtást! Bízunk benne, hogy ezzel az 
együttműködéssel olyan perspektívákat nyitunk meg, amelyekben 
a kultúra, az oktatás, a sport, a fiatalság is megtalálja a helyét” – 
mondta Korodi Attila.

A beszédeket követően ünnepélyesen aláírták a szerződést, 
majd a „szódavíz városának”, Győrnek a polgármestere díszdo-
bozban szódásüveget, Korodi Attila pedig Siklódi Ferenc városunk 
emblematikus épületeit ábrázoló metszetét ajándékozta kollégá-
jának.

Az együttműködés tartalommal való feltöltésének első lépései 
már rögtön ezután meg is történtek: a csíkszeredai küldöttség 
tagjai – köztük Márk-Csucsi Róbert, a Csíki Vállalkozók Egyesü-
letének (CsVE) elnöke és Juhász-Borsa Orsolya, a városháza 
gazdaságfejlesztési irodájának vezetője a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel, Pintér-Péntek 
Imre elnökkel és Kalmárné dr. Hollósi Erika titkárral egyeztettek a 
közös előnyök alapján létrehozható gazdasági együttműködések 
lehetőségeiről.

Honti
Highlight
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7. Csíkszeredai Könyvvásár – 
bebolyongtuk a betűerdőt
Az Erőss Zsolt Aréna május 12–15. között újra az írók, alkotók, művészek, legfőképp pedig 
az olvasók találkozóhelyévé vált, ahol gyermekek és felnőttek, a költészetért, a prózairoda-
lomért vagy épp a színházért, a zenéért rajongók is értékes tudással, rengeteg élménnyel 
gazdagodtak. Csíkszereda két év után ismét tavasszal ülte a könyvek ünnepét egy arcula-
tában megújult, tartalmában és felhozatalában is színesebbé vált rendezvénysorozattal. A 
Csíkszeredai Könyvvásár idén kiemelt figyelmet fordított a legfiatalabbakra is. Szöcskedomb 
néven olyan mesés gyermekbirodalmat alakítottunk ki a vásártérben, ahol gondosan össze-
válogatott gyermekkönyvekkel, illusztrációs és kézműves játékkiállítással, foglalkozásokkal 
vártuk az ifjú látogatókat.
Mert olvasni jó, és játszani kell!

FOTÓK: KELEMEN KINGA

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata május 13-án soron kívüli, 
május 27-én pedig soros havi ülését 
tartotta. A májusi határozatok a követ-
kezők:

 � 141-es számú határozat
a Tömbházak energiahatékonyságának növe-
lése Csíkszeredában – 1-es tétel megnevezé-
sű finanszírozási kérelem jóváhagyására

 � 142-es számú határozat
a Közüzemek Rt. 2022-es költségvetésének 
jóváhagyására

 � 143-as számú határozat
a Csíkszeredai Helyi Lakosság-nyilvántartó 
Közszolgálat Mihail Sadoveanu utca 4. szám 
alá költözésének elfogadására

 � 144-es számú határozat
az időszakos teraszok Csíkszereda közterein 
való kialakítását szabályozó, utólag módosí-
tott és kiegészített 2014/11-es számú határo-
zat módosítására és kiegészítésére

 � 145-ös számú határozat
a 2019/359-es számú határozattal elfogadott, 
Csíkszereda Megyei Jogú Város közszállí-
tási szolgáltatására vonatkozó 2020/197-es 
számú megbízási szerződés módosítására és 
kiegészítésére

 � 146-os számú határozat
a Vár tér 1. szám alatt található épület egyes 
irodahelyiségei használatba adásának jóváha-
gyására a Bölcsőde javára

 � 147-es számú határozat
a Tömegközlekedés ökológiai fejlesztése 
Csíkszereda város vonzáskörzetében – 1. 
szakasz megnevezésű projekt finanszírozási 
kérelmének benyújtására, a projekttel kapcso-
latos költségek és vonatkozó dokumentumok 
jóváhagyására

 � 148-as számú határozat
a Csíkszereda területrendezési és városter-
vezési dokumentációinak elkészítése/aktu-
alizálása megnevezésű projekt finanszírozási 
kérelmének benyújtására

 � 149-es számú határozat
A polgármesteri hivatal Mihail Sadoveanu utca 
4. szám alatti épületének felújítása megne-
vezésű projekt finanszírozási kérelmének 
benyújtására 

 � 150-es számú határozat
A Csíki Játékszín épületének felújítása meg-
nevezésű projekt finanszírozási kérelmének 
benyújtására

 � 151-es számú határozat

A városi 
önkormányzat 
2022. májusi 
határozatai

A polgármesteri hivatal épületének felújítása 
megnevezésű projekt finanszírozási kérelmé-
nek benyújtására

 � 152-es számú határozat
a 2022. június 9–12. között szervezett NyárON 
Szereda fesztivál idején létrejövő helyi és 
hagyományos termékek kiállítása és vására, 
valamint a közélelmezési tevékenység szerve-
zésére és lebonyolítására vonatkozó intézke-
dések meghatározásáról

 � 153-as számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásának jóvá-
hagyásáról

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

 � 155-ös számú határozat
a Nagyrét utcai napközi otthonhoz tartozó 
bekötőút és parkoló megvalósíthatósági 
tanulmányának jóváhagyására

 � 156-os számú határozat
525 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására 

 � 157-es számú határozat
266,5 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására

 � 158-as számú határozat
a Gyulafehérvári Caritas Alapítvánnyal kötött 
szociális szolgáltatási szerződés jóváhagyá-
sára
159-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Közösségi 
Konzultációs Testületének létrehozásának, 
valamint a Közösségi Konzultációs Testület 
szervezési és működési szabályzatának jóvá-
hagyására

 � 160-as számú határozat
a családon belüli erőszak esetére létrehozott 
sürgősségi beavatkozócsapat megalakulásá-
ra vonatkozó, 2019/301-es számú határozat 
módosítására és kiegészítésére 

 � 161-es számú határozat
az I-es és II-es fokú fogyatékkal élő szemé-
lyek, háborús veteránok és hadiözvegyek 
ingyenes tömegközlekedése biztosításának 
szabályzatáról, valamint a bérletek értékéről

 � 162-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes által 
2022. július 1–2. időszakban szervezett Ezer 
Székely Leány Napja kulturális esemény prog-
ramjának és költségvetésének elfogadásáról

 � 163-as számú határozat
a 2022. június 3–5. közötti csíksomlyói pün-

kösdi búcsú idejére bevezetett forgalomkorlá-
tozásokról és útlezárásokról

 � 164-es számú határozat
a 2022-es évi tagsági díj kifizetéséről a Har-
gita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási 
Közösségi Fejlesztési Társulásnak

 � 165-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselőinek 
kinevezésére a város közigazgatási területén 
működő oktatási intézmények minőségbiz-
tosítási és ellenőrző bizottsági testületébe, a 
2020–2024-es mandátum idejére

 � 166-os számú határozat
övezeti rendezési terv elfogadása céljából 
(agrárturizmusból lakózóna)

 � 167-es számú határozat
A Jégpálya utca 12. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatait jóváhagyó doku-
mentációjával kapcsolatos, utólag módosított 
és kiegészített 2018/329-es számú határozat 
módosítására 

 � 168-as számú határozat
A Jégpálya utca 14. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatait jóváhagyó doku-
mentációval kapcsolatos, utólag módosított 
és kiegészített 2018/330-as számú határozat 
módosítására 

 � 169-es számú határozat
A Lendület sétány 5. szám alatti tömbház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatait jóváhagyó doku-
mentációjával kapcsolatos, utólag módosított 
és kiegészített 2018/323-as számú határozat 
módosítására 

 � 170-es számú határozat
az Eco-Csík Kft.-vel kötött, 2018/758-as 
számú szerződés meghosszabbításának 
jóváhagyására

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

 � 172-es számú határozat
rendeltetésváltásra, valamint egyes, állami 
alapból épült lakások kiutalásának a jóváha-
gyására

 � 173-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 2022-es 
évi költségvetését, illetve a 2023–2025-ös 
időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó 
2022/43-as számú határozat módosítására
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A bürokrácia útvesztőjével gyakran takaróznak a köz-
igazgatásban dolgozók. Nem túl szívderítő tapasz-
talat, de valóban jogosan. Cornelius Tacitus római 

politikus, történetíró így vélekedett erről: „Minél korruptabb az 
állam, annál több a törvény.” Felmérések is alátámasztják, hogy 
Romániában a korrupció elég „izmos” – legalábbis európai uniós 
szinten –, ezért nagyon sok a törvény, ami növeli a bürokráci-

át. Ez az ára annak, hogy a jogalkotás 
hasznosnak és jóhiszeműnek bizonyuljon. 
Örvendetes, hogy az utóbbi években 
egyre több, a korrupció visszaszorítására 
irányuló törekvés bontakozik ki – Csík-
szereda Városháza például 341 ezer lejes 
pályázatból az ügyintézési folyamat átlát-
hatóságának növelését valósítja meg. 
Egy-egy határozat létrejötte azonban 
így is jól szemlélteti, hogy van még hová 
fejlődni.

A határozatok előkészítéséről, elfo-
gadásáról és gyakorlatba ültetéséről a 
2019/57-es számú sürgősségi kormány-
rendelet értekezik, Csíkszereda esetében 
pedig hozzákapcsolódik a helyi vonatko-
zásokat is taglaló, áprilisban jóváhagyott 
2022/134-es számú határozat.

Az egyes határozattervezeteket 
előterjesztheti a polgármester, az alpol-
gármesterek, az önkormányzati képvi-
selők, sőt szigorú és együttesen fennálló 

feltételek mellett akár az állampolgár is. A tervezeteket a kez-
deményező állítja össze a polgármesteri hivatal szakosztályával/
szakirodájával együtt. Az indítványozási irat a szakirodai indok-
lás, amely a szükségességet támasztja alá. Ezt követi maga 
a határozattervezet, végül pedig a szakirodai jelentés, amely 
a törvényességi feltételek teljesüléséhez szükséges további 
dokumentumokat sorolja fel: kötelezően vagy fakultatívan elvárt 
különféle szakhatósági jóváhagyások, láttamozások, engedé-
lyek, kérvények, egyéb folyamodványok. Általános érvényű 
határozatok (mint például szabályzatok) esetében a napirendre 
terjesztés előtt 30 napra közvitára kell bocsátani a tervezetet.

Csíkszereda Önkormányzata esetében a havi soros ta-
nácsüléseket rendszerint a hónap utolsó péntekén tartják. A 
szervezési és működési szabályzat értelmében minden hónap 
15-éig be kell nyújtani a határozattervezeteket a közigazgatási 
irodának, ahol jogi szempontból felülvizsgálják. Ha ezen a szűrőn 
átmegy a tervezet, napirendre kerül, de a döntéshozatal előtt 
még megtárgyalják először informálisan a pártok frakcióülésein, 
formálisan pedig a szakbizottsági üléseken, az önkormányzati 
ülést megelőzően. A határozattervezet témájától függően 
az előterjesztő már megnevezi azokat a szakbizottságokat, 
amelyek jóváhagyják vagy elutasítják a tervezetet. A szakbi-
zottságoknak önkormányzati képviselők a tagjai, Csíkszereda 
Önkormányzata hat szakbizottsággal működik.

Az önkormányzati ülés elején döntenek a napirend végle-
gesítéséről, szem előtt tartva a szakbizottság álláspontját és a 
törvényességi feltételek teljesülését. Ha a testület elfogadja a 
határozattervezetet, a közigazgatási iroda közli a végleges hatá-
rozatot a prefektusi intézménnyel és a városházi szakirodákkal, 
amelyek továbbközlik az érintett feleknek. A határozat megszü-
letése teljes folyamatának felügyelete jegyzői hatáskör: a jegy-
zőnek ellenjegyzési és törvényességi véleményezési joga van. 

Közvetlen törvényességi ráhatása csak neki, illetve a bíróságnak 
van – amennyiben a prefektus megtámadja a határozatot.

Folyamatában tekintve az indítványozástól számított har-
minc napon belül kell megszületnie a szakirodai jelentésnek, ezt 
követően változó határidőkkel készülnek el a különféle jóváha-
gyások, láttamozások stb. Miután mindez összeállt, a teljes ha-
tározattervezet eljut a közigazgatási irodába, ahol aszerint járnak 
el, hogy indokolt-e a sürgősség, vagy sem. Ha mindent rendben 
találnak, napirendre tűzik, az önkormányzat pedig szavaz róla. 
A tervezet elfogadását követő 10 napon belül a prefektúrának 
is meg kell kapnia a kész határozatot, a prefektussal való közlést 
követően pedig az egyéni határozatokat az érdekelt felekkel is 
közlik, az általános érvényűeket pedig kifüggesztik a városháza 
bejáratánál. Előbbiek a közléssel, utóbbiak a kifüggesztéssel 
egy időben válnak hatályossá.

A fent leírtakból is kitűnik, hogy a polgármesteri szakappa-
rátus működésétől függetlenül egy-egy tervezet esetében akár 
hónapokba is telhet az elfogadás és a hatálybalépés. 

Csíkszereda Városháza örömmel fogad minden életké-
pes elképzelést, amely szebbé, jobbá, kiszámíthatóbbá teszi 
a lakosság mindennapjait. A minél hatékonyabb előrehaladás 
érdekében ugyanakkor arra buzdítjuk a lakosságot, hogy jobbító 
szándékával forduljon ahhoz az önkormányzati képviselőhöz, 
aki szívesen zászlójára tűzi a törekvést, és a polgármesteri 
szakapparátussal együtt előkészíti, majd elfogadtatja a határo-
zatot – szükség esetén pedig nyomon követi az abban foglaltak 
megvalósítását.

Folyamatábra

Nem meglepő, hogy az önkor-
mányzatot és a városházát (vagy 
polgármesteri hivatalt) hajlamosak 
vagyunk összekeverni. Sokat segít 
azonban a közigazgatási folyamatok 
megértésében, ha tisztázzuk: az ön-
kormányzat a városvezetés döntés-
hozó testülete (a városi tanács), a 
városháza pedig a végrehajtó szerv, 
élén a polgármesterrel. Az önkor-
mányzati testület tehát határoz, a 
polgármesteri hivatal pedig egy-
részt előkészíti a határozatterveze-
teket, másrészt végrehajtja az elfo-
gadott határozatokat. De hogyan 
jutunk el a végleges határozatig? A 
válasz attól függ, hogy a döntésho-
zatal mennyire bonyolult.

Amíg az elképzelésből önkormányzati határozat lesz

Honti
Highlight
önkormányzati testületet
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a helyi (városi) tanács 

Honti
Cross-Out

Honti
Cross-Out
kemény dió Romániában: francia közigazgatási modellt örököltünk meg balkáni „ízekkel fűszerezve”, ezért a folyamatok nem egyszerűek. Örvendetes, hogy egyre több törekvés irányul a bürokrácia csökkentésére, egy-egy... 
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András Mihály 
irányítja tovább a 
néptáncegyüttest

A menedzseri terv sikeres megvédését 
követően újabb öt éven át András Mihály 
irányíthatja a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttest. A messze földön híres csíksze-
redai néptáncegyüttest 1995 óta igazgatja 
András Mihály.

Bemutatkozott az ifjúsági 
fesztivál

Csíkszereda Városháza első alkalommal 
szervezte meg a Z-generáció tagjait (az 
1995–2009 között születetteket) megszólító 
háromnapos rendezvénysorozatát. A Cloud 
Youth Festival alkalmával panelbeszélgetések, 
előadások, sportesemények, egész napos 
programok és fergeteges koncertek várták a 
„digitális bennszülötteket”. A fesztivált a részt-
vevők és a szponzorok is sikeresnek látták, 
ezért jövő májusban várható a folytatása.

Barabási-kiálltás a 
múzeumban

Barabási Albert László világhírű fizikus, 
hálózatkutató személyesen nyitotta meg a 
Csíki Székely Múzeum újabb nagyszabású 
kiállítását, a BarabásiLAB: Rejtett mintáza-
tok elnevezésű tárlatot. A kiállított anyag a 
tudomány és a művészet ötvözete, a látogató 
számára pedig egyedi élményt nyújt.  

Csíkszeredában a magyar 
női vízilabda-válogatott

Városunkban kezdte meg felkészülését a 
magyar női vízilabda-válogatott az idei sűrű 
nyári szezonra, sőt tulajdonképpen a 2024-
es olimpiára. Bíró Attila szövetségi kapitány 
tanítványai a budapesti világbajnokságra, 
a Világliga-szuperdöntőre és a szintén idei 
horvátországi Európa-bajnokságra hango-
lódtak Erdélyben, és a Csíki Csobbanóban 
nyílt edzésen is bemutatkoztak a közönség-
nek. Az olimpiai bronzérmes válogatottnak 
a csapategységére nagyon jó hatással volt 
a csíkszeredai edzőtábor – hangsúlyozta a 
szövetségi kapitány.

Hackaton 
első ízben

Csíkszereda Városháza, a The House 
Egyesület és a Kohó szakmai munkacsoport 
kétnapos ötletbörzét hirdetett a Petőfi Sán-

dor utca által biztosított feltételek javítása 
érdekében. A június 17–19-i Petőfi utca 
közösségi hackatont a nagy érdeklődésre 
való tekintettel két előesemény vezette fel 
május 10-én és 17-én, és itt már dióhéjban 
bemutatták azokat az ötleteket, amelyek a 
turisták és a vállalkozások szempontjából is 
vonzóbbá tennék a sétálóutcát.

 

Bezárt az utolsó 
csíkszeredai oltóközpont is

A városháza által működtetett két csíksze-
redai oltóközpont (az Akác utcai és a zsö-
gödfürdői) még áprilisban bezárt, a legna-
gyobb forgalmat lebonyolító Kossuth Lajos 
utcai központban pedig május 11-én fejezték 
be a járvány-visszaszorító tevékenységet. A 
megyei tanács által létrehozott központban 
mintegy 30 ezer embert oltottak be.

Csíkszeredai Könyvvásár: 
bebarangoltuk a 
betűerdőt

Az Erőss Zsolt Aréna május 12–15. között újra 
az írók, alkotók, művészek, legfőképp pedig 
az olvasók találkozóhelyévé vált. Csíksze-
redában két év után ismét tavasszal ültük a 
könyvek ünnepét egy arculatában megújult, 
tartalmában és felhozatalában is színeseb-
bé vált rendezvénysorozattal. Idén kiemelt 
figyelmet fordítottunk a legfiatalabbakra is: 
Szöcskedomb néven mesés gyermekbiro-
dalmat alakítottunk ki a vásártérben. Mert 
olvasni jó, és játszani kell!

Városunkba látogatott 
Szijjártó Péter

Csíkszeredába látogatott Magyarország 
külgazdasági és külügyminisztere, Szijjártó 
Péter. Délben Korodi Attila polgármester 
vendége volt a városházán, majd részt vett 
a magyarországi Controlsoft Automatika 
Szolgáltató Kft. leányvállalata csíkszere-
dai üzemcsarnokának és irodaépületének 
alapkőletételén, végül látogatást tett az FK 
Csíkszeredánál.

Csíki Majális Borszeredával 

Május 13. és 15. között ismét a családok hét-
végéjét ünnepeltük Csíkszeredában: ekkor 
szervezték a Csíki Majálist, annak keretében 
pedig első alkalommal szervezték meg 
a Borszereda nevű rendezvényt. A most 
bemutatkozó rendezvénysorozatban részt 
vett a Kárpát-medence számos elismert 

magyar borásza, akik ízletes borokkal és 
szaktudásukkal vonták be a helyi érdeklő-
dőket a borkészítés és a kulturált borfo-
gyasztás rejtelmeibe.

Színpadon a jövő színművészei

A tavalyi nulladik kiadás után idén is szín-
játszással és élettel töltötte meg Csíksze-
reda központját a Művészeti Egyetemek 
Fesztiválja. A tíznaposra bővült fesztivál 
középpontjában a színművészetis vég-
zős hallgatók álltak, akik vizsgamunkákkal 
mutatkozhattak be, bontakozhattak ki a 
nagyközönség előtt.

Kupadömping kezdődött 
az FK-nál

Az FK Csíkszereda U19-es csapata május 
19-én a Román Kupát, 27-én a román baj-
nokságot, majd június 4-én a szuperkupát 
is megnyerte. Csíkszereda városvezetése 
május 30-án a városházán is gratulált a 
csapatnak és a szakmai stábnak.

Csíkszereda is 
nekifutott

Székelyudvarhelyi mintára idén először 
Csíkszeredában is megszervezték a Fuss 
Neki elnevezésű közösségi adománygyűjtő 
akciót. 21 közösségi projektre 283 ezer lejt 
igényeltek, és ennél nagyobb összeg gyűlt 
össze.

Egyeztetés a múzeum jövőjéről

Munkamegbeszélésen egyeztetett a 
múzeum jövőjéről Korodi Attila polgár-
mester és a kulturális intézményt május 
16. óta vezető Karda-Markaly Aranka. Az 
új menedzser a terveiről számolt be, a 
polgármester pedig az intézmény fenn-
tartójaként a városvezetés elképzeléseit 
és elvárásait vázolta.

Megtisztítottuk 
a patakmedreket

Csíkszereda Városháza idén a Tiszta 
Romániát elnevezésű kezdeményezés-
hez igazította az évente megszervezett 
városházi zöld napot, és ennek jegyében 
a városházi munkaközösség partnerek és 
civilek közreműködésével hét helyszínen 
(Olt- és patakmedrek) mintegy 60 köbmé-
ter szemetet gyűjtött össze.

Krónika

Mi történt a városban 2022 májusában?
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Lakatos Feliciu
Bonta Eva
Pál Csaba
Ardelean Maria
Kenyeres Andrei
Csato Juliana

Kovács Ana
Csomortáni Elisabeta
Bortă Emese-Mária
Elekes Csaba
Dobai Dionisie
Barabas Ana

László Clara
Kerekes Gheorghe
Daradics Irina
Demeter István-Hunor
Rácz Atila-Arpad

2022 május hónapjában anyakönyveztük

Minus Leila
Fogarasi Mátyás
Ajităriței Anisia
András Bence
Ciobanu Maria-Nicoleta
Keresztes Alina
Keresztes Tamara
Bálinth Lilien

Ötvös Alexandra
Gergely Zalán
Todoran Matei
Erőss Hanna
Tankó Karola
Koncz Liam
Koncz Márton
Plosz-Gyöngyösi Hunor

Albert Szilárd – Todor Beáta
Buslig István – Bálint Henrietta

Illyés László – Eckstein-Zsehranszky Zsófia
Székely Tamás – Hîrb Anca

Kristó Loránd – Kolumbán Barbara
Kanabé Nándor – Erdély Beáta

Boga Botond – Zöld Emőke
Hăineală Ioan – Magyar Ibolya

Balázs Levente – Madaras Beáta
Ionel Ioan-Tudor – Kovács Noémi

Dima Árpád – Bodi Noémi
Gábor Géza – Gârbea Viorica

András Szabolcs – Csala Beáta
Mandarik Ervin – Forrai Gyöngyvér
Onodi Ottó-Ákos – Márton Enikő

Simon András – Mihok Renáta
Petres András – György Katalin

Airinei Petru-Adrian – Márton Andrea
Becze Norbert – Ferencz Emese

ELHALÁLOZÁS
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HÁZASSÁGKÖTÉS
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