
  Elrajtolt 
a 2022-es 
részvételi 
költségvetés!

A csíkszeredaiak ötletei alapján költ 
el 500 ezer lejt az önkormányzat.

Gazdátlan autók 
kálváriája

Az amúgy is meglévő parkolási 
nehézségeket még inkább tetézi 
a közterületen parkoló gazdátlan 
és elhagyott autók sokasága. 
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3 Folytatódnak a  munkálatok, 
a háttérben új tervek szövődnek

Csíkszereda rengeteg 
értéket rejt jelenében, 
múltjában és jövőjében 
egyaránt. A város lelkét 
annak lakosai formálják, 
tetteik, munkáik, meg-
teremtett és hátra-
hagyott értékeik által. 
Feladatunknak érezzük, 
emiatt bátorkodunk 
arra jelentkezni, hogy a 
megteremtett értékeket 
megismertessük, és a 
teljesség igénye nélkül 
bemutassuk azokat, 
akikre Csíkszereda mél-
tán büszke.

CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA HAVONTA MEGJELENŐ KIADVÁNYA 2022/2

54 A hónap
Pro Urbe díjasa

Köszönet Csíkszereda 
legjobb sportolóinak!
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Csíkszereda Városháza arra törekszik, 
hogy a hivatali szolgáltatásokat minél 
nagyobb arányban áthelyezze az online 
térbe. A share-eda rovatunkban hónap-
ról hónapra bemutatunk egy-egy digitá-
lis ügyintézési folyamatot. Nyomtatásban 
ez kissé nehézkes, de megpróbálkozunk 
vele, hiszen részben éppen azokhoz 
szólunk e rovatban, akik a papír alapú ki-
szolgáláshoz szoktak hozzá, de nyitottak 
a virtuális ügyintézésre. Kütyüt a kézbe, 
és kezdhetjük is!

Adófizetés pillanatok alatt

Az év első három hónapját rendszerint a bénító 
forgalom jellemzi városunk pénztárában. A 
helyi adók március 31-ig kedvezményesen 
törleszthetők: magánszemélyek mindhárom 
adónem esetében (épület, telek és jármű), a 
jogi személyek pedig az épületadó esetében 
10 százalékos kedvezményben részesülnek. Az 
adófizetési hullám jelentősen leterheli a pénztár 
ügyfélszolgálatát, de örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre többen élnek a helyi adók online 
befizetésének lehetőségével. A következőkben 
azoknak nyújtunk kis segítséget, akik elkerülnék 
a sorbanállást, de mindeddig nem regisztráltak a 
Ghiseul.ro platformján.

A www.ghiseul.ro online platform elsősorban 
a helyi adók befizetését szolgálja, de különféle 
illetékek és bírságok törlesztésére is alkalmas. 
A helyi adókat legegyszerűbben felhasználói 
fiók létrehozásával fizetheti bankkártyáról, de 
akár regisztráció nélkül is törleszthet – utóbbi 
opció főként akkor hasznos, ha más személy 
adóit fizetnénk be. Mostani összeállításunkban a 
regisztráció útján történő fizetést mutatjuk be.
Vegyük sorra a lépéseket!

1. LÉPÉS
Regisztráció. Új fiókot hozhat létre a személyi 
számának (CNP), a használni kívánt bankkártya 
adatainak, valamint az e-mail címének a meg-
adásával.

2. LÉPÉS
A felhasználónév és a jelszó megadását követő-
en bejelentkezik a platformra.

3. LÉPÉS
Legfelül a személyes adatait látja, és a program 
máris kijelzi a helyi adóit adónemek szerinti 
lebontásban.

4. LÉPÉS
Amennyiben a teljes összeget törlesztené, a 
Kifizetés parancsra kattint; amennyiben csak 
részösszeget fizetne, a szerkeszthető mező-
ben található számjegyeket átírhatja a tetszés 
szerinti összegre.

5. LÉPÉS
Kipipálja a felhasználási feltételek jelölőnégy-
zetét  

6. LÉPÉS
A szükséges bankkártyaadatok közlése után 
befizeti a helyi adóit. 

A kifizetés bizonylatát megkapja a megadott 
e-mail címre, és ezzel lezárult a művelet. A 
korábbi befizetéseit és azok bizonylatait a felső 
menüsor utolsóelőtti menüpontjában tekint-
heti meg.

Hangsúlyozzuk, hogy amennyiben bizonyos 
adónemeket nem jelenít meg a ghiseul.ro, 
annak leggyakoribb oka, hogy egynél több-
ször szerepel a rendszerben a személyi száma 
– például házastárssal közös tulajdonnál vagy 
kizárólagos tulajdonnál. Ez esetben hívja a 0266 
315120 / 125-ös vagy 137-es belső hívószámot, 
és kollégáink segítenek a helyzet tisztázásában.

→ Köszönjük, hogy a sorbanállás helyett a gyors, 
online adótörlesztést választotta! 

Share-eda

#KÖZVILÁGÍTÁS 
Egyes városrészek miért sötétebbek, 
mint mások? 

Tudjuk, hogy nagyon sok a meghibáso-
dás, de sajnos a hibalehetőség is. A kar-
bantartásért is felelős szakcég igyekszik a 
lehető legrövidebb időn belül elhárítani a 
hibákat, mi pedig igyekszünk új rendsze-
rekre cserélni a régieket. Városunk közvi-
lágítási hálózata jelenleg 3275 lámpatest-
tel működik és folyamatosan fejlesztjük. 
Az elmúlt hetekben például a Kossuth 
Lajos utca járdáit világítottuk meg erőtel-
jesebben új lámpatestek felszerelésével. 
Tavalyi beruházásból amúgy idén több 
mint tíz helyszínen legkevesebb ötven új 
lámpatestet szerelünk fel. Az önerőn túl 
pályázati forrásokat is bevonunk a város 
jobb és energiahatékonyabb megvilá-
gítása érdekében, így a közeljövőben a 
maradék 2456 nagy fogyasztású égőnket 
is LED-es izzókra cseréljük.

#HÓTAKARÍTÁS
Idén is meglepetést okozott a havazás?

Nem. A hótakarítással megbízott Eco-Csík 
Kft. és Csíkszereda Városháza számára 
ugyanis november 15-én „kezdődött a 
tél”. Ez az az időpont, amelytől a szerző-
dés értelmében a szolgáltatónak teljes 
készültségben kell állnia. Havazás esetén 
a hótakarítás meghatározott ütem szerint 
működik: elsőbbséget élveznek az emelke-
dők, a körforgalmak, a városközponti utcák, 
majd ezek után következik a többi város-
rész, fokozatosan haladva a városszélek 
felé. Még a havazás előtt történik az első 
beavatkozás: a prevenciós szórás, csúszás-
mentesítés. A havazást követően a munka 
a hóekék bevetésével folytatódik. Arra kér-
jük a lakókat, hogy legyenek partnereink, 
és csúszásmentesítsék az ingatlanjaik előtti 
járdaszakaszokat. Csak közös erőfeszítéssel 
tudjuk biztonságossá tenni a közlekedést.

#CÍMER ÉS LOGÓ 
Miért kellett lecserélni a város címerét?

Fontos megkülönböztetni a város címerét 
és a Városháza logóját. A címert heraldi-
kus szaktekintély tervezte az évszázados 
szakmai szempontok alapján, és az elmúlt 
év októberében határozattal hagyta jóvá 
a kormány. A városcímerre tudatosan 
rájátszik Csíkszereda Városháza új logója. 
A címer Csíkszeredát jelképezi, míg a logó 
kizárólag a polgármesteri hivatalt. A két 
szimbólum összhangban van egymással, és 
kiegészítik, nem pedig kizárják egymást.

Kérdő útját 
nem veszti
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Az előző évhez hasonlóan 2022-ben is a 
beruházások, fejlesztések élveznek priori-
tást a város költségvetésében. Erre a feje-
zetre 160 millió lejt irányzott elő a városveze-
tés. Az összeg közel felét olyan beruházások 
befejezésére vagy folytatására fordítják, 
amelyek megvalósítása (akár közbeszerzési 
szinten) már folyamatban van. A követ-
kező nagyobb szeletet az egyelőre meg-
valósíthatósági tanulmányok szintjén levő 
munkálatok továbbvitele jelenti, de jelentős 
összegeket különítettek el eszközvásárlásra 
és az előttünk álló évek beruházási listáját 
megalapozó tervek készítésére is.  

M inden bizonnyal a 2022-es év leglát-
ványosabb, de ugyanakkor a legne-
hezebb beruházása a vasúti felüljáró 

híd átépítése és átalakítása lesz, amely az európai 
uniós támogatású csíkszeredai fejlesztések egyik 
legfontosabb eleme. Ugyancsak a mobilitási terv 
részeként folytatódik a buszpályaudvar kivitele-
zésének közbeszerzési folyamata, illetve a sűrített 
gázzal működő autóbuszok egy részének megvá-
sárlása. Erre a három tételre több mint 30 millió lejt 

különített el idénre a város, de nagy részét uniós és 
kormányzati támogatásból fedezi a város. 

A Helyi Fejlesztések Országos Programja 
által is támogatott két nagy beruházás, a Nagy 
István Művészeti Középiskola és a Petőfi Sándor 
Általános Iskola sporttermének építése ese-
tében is jelentős előrelépésre lehet számítani, 
ezek befejezése azonban csak jövőre várható. A 
Szeredai-fürdő melletti terület szabadidőparkká 
való átépítése is valóságot ölt idén, amennyiben 
sikerül pontot tenni a jelenleg már zajló közbe-
szerzési eljárás végére. Folytatják továbbá – 
illetve több esetben befejezik – a tömbházak és a 
középületek (iskolák) hőszigetelését is. 

Az elmúlt évben nagyon sok beruházás előké-
szítése elindult. Közel harminc leszerződött vagy 
átvett beavatkozási tanulmány vár folytatásra, azaz 
a műszaki terv és a kivitelezés közbeszerzésére. A 
teljesség igénye nélkül említhetjük a csibai szeny-
nyvízhálózat építését, a Lendület utcai játszóteret, 
újabb tömbházak hőszigetelését, számos öve-
zeti rendezési tervet, illetve a Festő Nagy István 
lakónegyed felújítását, a csibai és a szécsenyi utak 
korszerűsítését, a Szék és a Kájoni János utca 
kereszteződésének, valamint számos más kavicso-
zott utcának a felújítását. Ez utóbbi útfelújításokra – 
akárcsak a Harom, a Kútpatak, a Nyírfa és a Malom 

utcai kisebb hídak korszerűsítésének finanszíro-
zására az Anghel Saligny program biztosította 
alapokra pályázik a város. A Szék útja 123. szám alatt 
levő épület bölcsődévé alakítása, a krízisközpont 
területrendezése, a Szív utcai kazánház átalakítása, 
a Vigadó felújítása esetében is folyamatban van a 
beavatkozási tanulmányok és tervek elkészítése. 

Továbblépik idén a tervek szintjéről több 
hőszigetelési munkálat, a Gál Sándor téri parkoló, 
illetve a mobilitási pályázat részét képező Hargita 
és Kossuth Lajos utca felújítása is. 

Ez az év ugyanakkor új beruházások előké-
szítéséről is szól, amelyek majd az következő 
évek beruházási listáit alapozzák meg. Tervek, 
tanulmányok készülnek többek között a Csíki 
Játékszín épületének felújítására, elektromos 
töltőállomások megvalósítására, középületek 
fotovoltaikus rendszerének, illetve digitális par-
kolórendszereknek az építésére, az esővízhálózat 
felújítására a Brassói út, a Temesvári sugárút, a 
Zöld Péter és a Szász Endre utcában, körforgal-
mak kialakítására a Brassói úton.

Eszközvásárlás terén a köztéri videokamerák 
hálózatának bővítésére, GIS-rendszer és egyéb 
szoftverek vásárlására, a krízisközponthoz, illetve az 
idősek otthonához szükséges ingatlan megvásárlá-
sára, játszótéri elemekre különítettek el összegeket. 

Kívül-belül új, 
de a legmélyén a régi

Ú j fejezet kezdődik a Csíkszereda havi kiadvány életében, a 
lap fennállása óta immár a harmadik. A kiadvány első száma 
Csedő Csaba polgármestersége idején, 1994 márciusában 

jelent meg Székedi Ferenc, Szekeres Adorján és Székely Dénes lelkes 
és önkéntes munkájának köszönhetően. Két évvel később indult a Csík-
szereda román nyelvű párja, a Miercurea Ciuc. 

A lap „keresztapja” éppen Székedi Ferenc, aki kisebb magszakítá-
sokkal 2004-ig szerkesztette a lapot. Ekkor vette át a feladatot Ady 
András, majd 2009-ben (a Gutenberg Nyomdával azóta állandósult 
együttműködés keretében) létrejött a 2022 januárjáig alkalmazott arcu-
lat – ezzel azonosítható a kiadvány második korszaka. 

A harmadik pedig éppen ezzel a lapszámmal kezdődik, amelyet a 
kedves olvasó a kezében tart. 

Már a kezdetektől, 1994 óta a budapesti Országos Széchenyi 
Könyvtár (OSZK) megkapta a kiadványokat. 2007-től napjainkig elek-
tronikusan is fellelhető az OSZK Elektronikus Periodika Archívumában, 
illetve a Csíkszereda Városháza honlapján. Előbbinél ráadásul fellelhető 
egy 1903-ban indult, ugyancsak Csíkszereda című hetilap is. Nem te-
kinthetjük magunkat e lap jogutódjának, de helytörténeti csemegeként 

mindenképpen ajánljuk figyelmükbe. Első számában ezt írja a vezércikk 
szerzője: „A politizálást nem vettük be programunk közé […], mert ezt 
tisztán a helyi viszonyokra szorítva végeredményében személyeske-
désre, ellenségeskedésre, gyűlölködésre vezet”.

Az idézett sorok papírra vetése óta közel 120 év telt el – az ele-
jén rohamos fejlődéssel, majd háborúk, diktatúrák sorozatával. Mára 
Csíkszereda teljesen más város lett, a székely közösség egyik legfőbb 
fellegváraként azonban ma is elhivatott őrzője történelmi örökségének. 

Jelenünk a történelmi örökség részévé válik a jövőben. Csíkszereda 
utóbbi évtizedeinek éppen kiadványunk a leghűségesebb „emlékírója”, 
hiszen a Krónika című rovatunkban hónapról hónapra tömören, velősen 
elolvasható, hogy melyek voltak a városban a legfőbb történések. 
Éppen ezért fontos nekünk, hogy az új arculat, az új témakörök, az új 
terjesztési forma minden újdonságával az olvasót szolgálja, de csakis 
úgy, hogy közben ne tévessze szem elől a közszolgálatiságot.  

A politizálást mi sem vesszük fel a programunkba, a lap közép-
pontjában Csíkszereda lakosai maradnak: az ők hiteles tájékoztatásuk, 
sőt annál több. A merev közlöny jelleget levetkőzve ugyanis előtérbe 
kerülnek olvasmányos művelődési, ismeretterjesztő anyagok, valamint 
érdekfeszítő, fotókkal, infografikákkal alátámasztott tartalmak.

Hangsúlyozzuk, hogy a Csíkszeredát márciustól már csak azok 
kapják meg, akik jelzik felénk az erre vonatkozó igényüket. Kérhetik 
postaládába vagy e-mail címre a press@szereda.ro címen vagy a 
0266 315 120/134-es telefonszámon.

Tartsanak velünk az új korszakunkban is! Köszönjük az érdeklődést!  

A hónap üzenete

Folytatódnak az elkezdett munkálatok, 
a háttérben pedig új tervek szövődnek
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Csíkszereda Városháza első alkalommal 
díjazta azokat a csíkszeredai sportoló-
kat, sportcsapatokat és edzőket, akik az 
elmúlt évben kiemelkedő eredményeket 
értek el. A díjazottakat 13 tagból álló kura-
tórium rangsorolta, amelynek tagjai spor-
tolók, edzők, sportújságírók és sporttal 
foglalkozó helyi önkormányzati képviselők 
voltak. Szakmai díjak mellett közönségdí-
jakat is átadtak.

C síkszereda Városháza dísztermében a 
város sportolóinak legjava gyűlt össze 
január 28-án este. Ekkor adták át Az év 

sportolója díjakat azoknak a csíkszeredai sporto-
lóknak, csapatoknak, edzőknek, akik kiemelkedő 
eredményeket értek el 2021-ben.

A kuratórium rangsorolása alapján a fel-
nőtteknél a következőket díjazták: 

Az év férfi sportolója: 1. Novák Károly 
Eduárd (parakerékpár, Novák Team), 2. Adrian 

Teslovan–Cseh Vajk Imre autóversenyők, 3. Reisz 
Zoltán (hódeszka, Ride More). 

Az év női sportolója: 1. Szász Kincső, 
fallabda (Transylvanian Tennis & Squash Club), 
2. Ferencz Katalin, díjugratás (Kavalliera SK), 3. 
Koter Adél, triatlon (Hargita Triatlon Klub). 

Az év csapata: 1. Csíkszeredai Sportklub, férfi 
jégkorong, 2. FK Csíkszereda, férfi labdarúgás, 3. 
Csíkszeredai Imperial Wet, teremlabdarúgás. 

Az év fogyatékkal élő sportolója: Tămârjan 
Róbert, paratriatlon (Kolozsvári Poli). 

Az év csapatedzője: 1. Jason Morgan–Hozó 
Levente (jégkorong, Sportklub), 2. Valentin 
Suciu (labdarúgás, FK Csíkszereda), 3. Cosmin 
Gherman (teremlabdarúgás, Imperial Wet). 

Az év edzője (egyéni sportok): 1. Albu 
Botond (cselgáncs, VSK Csíkszereda), 2. Szász 
László (fallabda, Transylvanian Tennis & Squash 
Club), 3. Tófalvi Éva (biatlon, VSK Csíkszereda).

Az utánpótlás kategóriákban a követke-
zőket díjazták:

Az év női utánpótlás sportolója: 1. Márton 
Enikő sílövő (Csíkszeredai Sportklub), 2. Erőss 

Hanna, 3. Balog Henrietta – mindketten triatlon 
(mindketten VSK Csíkszereda). 

Az év férfi utánpótlás sportolója: 1. Erőss 
Koppány, terepmotorozás (CS Otopeni), 2. Rad-
vánszki Szilárd, cselgáncs (VSK Csíkszereda), 3. 
Dombi Patrik, tékvandó (Csíki Titánok). 

Az év utánpótlás csapata: 1. FK Csíkszereda 
U19, labdarúgás, 2. Csíkszeredai ISK U18, jégko-
rong, 3. VSK Csíkszereda ifjúsági II., lány kézilabda. 

Az év utánpótlás edzője, egyéni sportok: 
1. Márton Szilárd – biatlon, 2. Trandafir Norbert – 
triatlon, úszás, 3. Péter Zsombor – alpesi sí. 

Az év utánpótlás edzője, csapatsportok: 
1. Demény Norbert (labdarúgás, FK Csíkszere-
da), 2. Tódor Krisztián–Gál Sándor (jégkorong, 
Csíkszeredai ISK), 3. Koncsag Kinga (jégkorong, 
Csíkszeredai ISK).

Különdíjban részesült továbbá Biró Sándor 
nemzetközi sakkmester, veterán világbajnok. 

A közönségszavazáson a Csíkszeredai 
Sportklub férfi jégkorong együttese és Erőss 
Koppány terepmotoros tarolt.

Gratulálunk Csíkszereda legjobb sporto-
lóinak, köszönjük, hogy városunkat kimagasló 
eredményekkel képviselik szerte a világban! 

Köszönet Csíkszereda legjobb sportolóinak!

A Petőfi Sándor utca 7. szám alatt található ház építését 1885-
ben kezdte el Fejér Antal és neje, Száva Margit. A családi ház 
kezdetben kamrát, konyhát és hat szobát foglalt magában, 

majd a család létszámnövekedésének következtében 1912-ben bővítet-
ték. Csíkszeredában azon kevés házak közé tartozott, amelyben már az 
1900-as évek elején fürdőszoba volt. 
Idővel a ház utcára néző szobáit üzlethelyiségekké alakították. Működött 
ott órásműhely, képkeretező, textilüzlet, fodrászat, az udvarban található 
gazdasági épületben pedig asztalosműhely is. 
A ház egykori tulajdonosa, Fejér Antal városunk történelmének kiemel-
kedő alakja volt. Ügyvédi irodájának ajtaján egy felirat fogadta az ügyfe-
leket: Ne hazudj!



5

A csíkszeredaiak ötletei alapján költ 
el 500 ezer lejt az önkormányzat. 
A részvételi költségvetés egy új 

kezdeményezés, amelynek keretében csík-
szeredaiként február 1-jétől bárki benyújthat 
ötletet: mit változtatna meg, mit fejlesztene 
lakókörnyezetében vagy akár egész várost 
érintő kérdésekben.

Csíkszereda Önkormányzata a 2022-es év-
ben 500 ezer lejt különít el részvételi költség-
vetés-projektek megvalósítására. A részvételi 
költségvetés programhoz bárki csatlakozhat, 
aki betöltötte a 18. életévét és csíkszeredai 
lakhellyel vagy ide szóló lakcímmel rendelkezik. 
Az ötletek származhatnak a város polgáraitól 
(egyénileg), de akár civil szervezetektől, sport-
kluboktól és kereskedelmi egységektől is.

A csíkszeredaiak az alábbi hat kate-
góriában javasolhatnak projekteket, 
ötleteket:

 � sétányok, járdák és gyalogosövezetek;
 � mobilitás, akadálymentesítés és bizton-

ságos közlekedés (közlekedést szolgáló 
utak javítása, hozzáférhetőség növelése 
fogyatékkal élők számára, videós megfi-
gyelő rendszerek stb.);

 � zöldövezetek és játszóterek;
 � közterületek rendezése (utcabútorzat, 

közvilágítás stb.);
 � sport-, oktatási- és kulturális infrastruktúra;
 � digitális város.

Fontos, hogy a benyújtott – területileg 
jól behatárolható és nem túl általános – pro-
jektjavaslatok közérdekű célt szolgáljanak, és 
kapcsolódjanak vagy kapcsolódhassanak olyan 

beruházásokhoz, amelyek Csíkszereda közigaz-
gatási területén levő közterületet érintenek. A 
javaslatok nem tartozhatnak Csíkszereda Ön-
kormányzatának egyéb, vissza nem térítendő 
finanszírozási programjainak hatálya alá (például 
civil szervezetek, sportegyesületek stb.) és nem 
lehetnek összeegyeztethetetlenek az önkor-
mányzat más, folyamatban lévő terveivel vagy 
projektjeivel. A csíkszeredaiak által megfogal-
mazott ötleteknek nem szabad kereskedelmi 
vagy reklám jellegük, illetve politikai vagy nem-
zetiségi jellegük legyen. Kizáró jellegű tényező 
lehet, ha a javasolt projekt megvalósítás után 
jelentős működtetési költségeket (pl. karban-
tartás, szerzői jogok fizetése stb.) eredményez.  

A projektjavaslatokat a www.szereda.ro hon-
lapon közzétett elérhetőségen lehet benyújtani.  
Azok a városlakók, akik nem rendelkeznek inter-
net-hozzáféréssel, a Városháza munkatársainak 
támogatásával minden munkanapon 13.00 és 
16.00 óra között a Városháza 132-es irodájában 
nyújthatják be ötleteiket. Egy benyújtandó pro-
jekt maximális értéke 100.000,00 lej (20.000 
euró) lehet áfával együtt.

A részvételi költségvetés naptára:

 � 2022. február 1–28.: projektek benyújtási 
határideje

 � 2022. március 1–31.: projektek elemzése
 � 2022. április 1–30.: első szavazási kör
 � 2022. május 2–6.: az első szavazási kör 

hitelesítése
 � 2022. május 9–20.: második szavazási kör
 � 2022. május 23–31.: második szavazási kör 

hitelesítése
 � 2022. június 1.: eredményhirdetés

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Csíkszereda rengeteg értéket rejt jelené-
ben, múltjában és jövőjében egyaránt. A 
város lelkét annak lakosai formálják, tetteik, 
munkáik, megteremtett és hátrahagyott 
értékeik által. Feladatunknak érezzük, emi-
att bátorkodunk arra jelentkezni, hogy a 
megteremtett értékeket megismertessük, 
és a teljesség igénye nélkül bemutassuk 
azokat, akikre Csíkszereda méltán büszke. 

Pálffy Árpád 
szobrász, keramikus

A hodgyai születésű Pálffy Árpád az elemi 
és középiskola elvégzése után az 1950-es 
években mindhiába próbált felvételt nyerni a 
kolozsvári Képzőművészeti Intézetbe, kulák 
származása miatt folyamatosan elutasítot-
ták, így pályafutását 1960-ban Csíkszere-
dában, az Olt szövetkezet kerámiarészle-
gének díszítőmunkásaként kezdte. 1963-tól 
újjászervezte a csíkdánfalvi feketekerámia 
részleget, megszabadította termékeiket a 
giccstől, és a fazekasság évszázados ha-
gyományaiból eredő új formák és díszítések 
felé irányította a szakmát. Mind az általa 
tervezett tömegtermékek, mind az egyedi 
alkotásai számos bukaresti kiállításon szere-
peltek, de nagyméretű vázái New Yorkba is 
eljutottak. Hét egyéni tárlata közül az elsőt 
Nagy Imre festőművész is megtekintette 
és meg akarta vásárolni a művész korongolt 
darabjaiból összeállított női táncos figurákat. 

Munkái között megtalálhatóak: népi 
ihletésű díszkerámiák és egyedi stílusú ke-
rámiaszobrok, mázas kerámiák, faszobrok, 
kerámia- és bronzplakettek, dombormű-
vek és egyéb díszítőművészeti alkotások. 
1966–1967-ben Gaál András és Márton 
Árpád festőművészekkel együtt alkotta 
meg a Cantata Profana című 12 x 2 méte-
res kerámia mozaikot a Városi Művelődési 
Ház színpadának homlokzatán.

2007-ben 125 alkotását a Csíki Székely 
Múzeumnak adományozta.

Csíkszereda Városháza 2020-ban 
tüntette ki Pro Urbe-díjjal példaértékű 
értékteremtő munkássága és közösségi 
tevékenysége elismeréseként. 

/Forrás: Pálffy Árpád – művészalbum, 
szerk.: Székedi Ferenc, 2020, Csíkszereda 
Kiadóhivatal, fotó: László Róbert/

Elrajtolt a 2022-es 
részvételi költségvetés!
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Az idei tél újdonságai

Közösségi élmények szempontjából számos 
meglepetést tartogatott az idei tél Csíkszere-
dában. Időrendileg elsőként említhető, hogy 
tavaly december elején Csíkszereda főterén 
először épült szabadtéri korcsolyapálya. Feb-
ruár 5-én a Csíkszeredai Sportklub jóvoltából 
tizenöt év után újra gyorskorcsolyaversenyt 
szerveztek a Vákár Lajos Műjégpálya mögötti 
szabadtéri pályán, másnap pedig a hó világ-
napját ünnepelték a téli sportok szerelmesei a 
csíksomlyói sípályán. Fotóösszeállításunkban 
ezeket az élményeket örökítjük meg. 

FOTÓK: KELEMEN KINGA, MIHÁLY LÁSZLÓ, MIKLÓS CSONGOR

Lencsevég
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Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzata január 11-én soron 
kívüli, január 28-án pedig soros havi 
ülését tartotta. A januári határozatok a 
következők:

 � 1-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak az előző 
évek költségvetési többletének 2022-ben való 
felhasználásának jóváhagyására

 � 2-es számú határozat
a Csíki Trans Kft. ideiglenes ügyvezetőjének 
kinevezésére

 � 3-as számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és 
helyettesének a megválasztására 2022 február, 
március, április hónapokra

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

 � 5-ös számú határozat
a Temesvári sugárút 33/6 szám alatti ingatlan hasz-
nálatának jóváhagyására a Csíki Trans Kft. javára  

 � 6-os számú határozat
a Jégpálya utca 15. szám alatt található telkek 
összevonásának jóváhagyására telekkönyvezés 
céljából

 � 7-es számú határozat
ingatlanok bérbe adására vonatkozó szabályzat 
elfogadásáról

 � 8-as számú határozat
az oktatási intézményekben található egyes bér-
be adható többletfelületek versenytárgyaláson 
való bérbeadásának jóváhagyására

 � 9-es számú határozat
a villanyvezetékek bővítése és felújítása céljából 
szükséges területek biztosításának jóváhagyásá-
ra az Electrica Distribuție Rt. javára

 � 10-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által fiataloknak 
épített lakások bérleti szerződéseinek hosz-
szabbítására, valamint az újraszámított béreinek 
jóváhagyására

A városi 
önkormányzat 
2022. januári 
határozatai

 � 11-es számú határozat
a mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli szaka-
szának elemzése a 2021-es év III. negyedévére 
(október–december) vonatkozóan

 � 12-es számú határozat
156 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására

 � 13-as számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak 
2021 II. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
jóváhagyására 

 � 14-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociális szol-
gáltatasi tervének jóváhagyására a helyi önkor-
mányzat költségvetéséből a 2022-es évre 

 � 15-ös számú határozat
a helyi gyermekvédelmi tevékenységek végzé-
sét lehetővé tevő támogatások mértékéről

 � 16-os számú határozat
az idősotthonokba beutalt személyek ellátását 
fedező költségek támogatásának mértékéről

 � 17-es számú határozat
a csíkszeredai oktatási intézményhálózat elfoga-
dására a 2022–2023-as tanévre 

 � 18-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város zászlóterveze-
tének elfogadására

 � 19-es számú határozat
a 2021/142-es számú, utólag módosított és 
kiegészített (a Csíkszeredában lakóhellyel 
rendelkező, legalább három gyermeket ne-
velő családok támogatását célzó helyi érdekű 
többéves program létrehozásának jóváhagyá-
sáról, a Csíkszereda önkormányzati fenntartású 
intézményei közszolgáltatásaihoz való hozzáfé-
rés megkönnyítése érdekében) határozat 1-es 
számú mellékletének módosítására

 � 20-as számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 2021. 
évi beszámolójának és 2022. évi programjának 
jóváhagyására

 � 21-es számú határozat
a Csíki Székely Múzeum 2021. évi beszámolójá-
nak és 2022. évi programjának jóváhagyására

 � 22-es számú határozat
a VSK Csíkszereda 2021. évi beszámolójának és 
2022. évi programjának jóváhagyására

 � 23-as számú határozat
testvérvárosi együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról Csíkszereda Megyei Jogú Város 
és Máriapócs (Magyarország, Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye) között

 � 24-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzékének 
(2021/328-as számú határozat) módosítására

 � 25-ös számú határozat
az ösztöndíjak mértékéről a 2021–2022-es tanév 
második félévére vonatkozóan 

 � 26-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2022. évi kultu-
rális és sport programtervének jóváhagyásáról

 � 27-es számú határozat
a Közüzemek Rt. által előállított távhő termelési 
árának az elfogadásáról

 � 28-as számú határozat
a Temesvári sugárút 35/7 szám alatti ingatlan 
használatának jóváhagyására a Pro Cultura Siculi 
Egyesület javára  

 � 29-es számú határozat 
a Csíki Trans Kft. ideiglenes ügyvezetőjének 
kinevezéséről szóló 2022/2-es számú határozat 
módosításáról
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A z amúgy is meglévő parkolási nehézségeket még 
inkább tetézi a közterületen parkoló gazdátlan és 
elhagyott autók sokasága. Csíkszereda Városháza 

megbízásából 2021-ben hetvennyolc ilyen jármű helyzetét 
sikerült tisztázni: nagy többségben a felszólítás után a gépko-
csikat a tulajdonosok elmozdították, tizenöt esetben azonban 
a városháza kénytelen volt elszállíttatni az autókat, ezek közül 

hetet pedig hulladékként értékesített a 
városháza. A folyamat nem áll meg idén 
sem: az elhagyott autók begyűjtésének 
két fő hullámára készülhetünk: egyiket a 
tavaszi nagytakarítás, a másikat a fize-
téses parkolási rendszer visszavezetése 
hozza el. A közterületen levő parkolóhe-
lyek felszabadításában az ön segítségére 
is számítunk!

A gazdátlan és az elhagyott autókról 
a 2002/421-es számú törvény rendel-
kezik. Gazdátlannak minősül az a jármű, 
amelynek nincs rendszáma, közterületen 
parkol és a tulajdonosa ismeretlen. Az el-
hagyott autóknak ismert a tulajdonosuk, 
de a jármű több mint fél éve közterületet 
foglal és az állapota szemmel láthatóan 

nem kielégítő ahhoz, hogy közúton közlekedhessen.
Ezen autókat első lépésben a városházi ellenőrzőbiztos azo-

nosítja – nagyon sok esetben lakossági bejelentés nyomán. Az 
azonosításnak része a jármű fényképes nyilvántartásba vétele. 
Erről a lépésről jegyzőkönyv készül, és ekkor tűzik a jármű szél-
védőjére az első felszólítást is. Az ellenőrzőbiztos ezt követően 

átiratban fordul a közlekedési rendőrséghez annak érdekében, 
hogy a hatóság segítsen a tulajdonos azonosításában.

Az első felszólításnak 10 nap a határideje. A 10 nap leteltével 
az ellenőrzőbiztos visszatér a járműhöz, és amennyiben tovább-
ra is a helyszínen találja az autót, javasolja annak gazdátlanná 
vagy elhagyottá minősítését. Ha az autó gazdátlan, akkor java-
solja a leltárba vételét, az elszállíttatását és az értékesítését, ha 
„csak” elhagyott és a tulajdonosa ismert, akkor ajánlott levélben 
értesíti őt a második, utolsó felszólítás formájában: ekkor már 
csak 5 nap áll a tulajdonos rendelkezésére ahhoz, hogy elszállít-
sa a közterületen parkoló járművét.   

Amennyiben továbbra sincs válasz, az autót polgármesteri 
rendelet értelmében elszállítják a városi kertészet Jókai Mór 
utca 1. szám alatti székhelyére. Az elszállítást egy megbízott 
cég végzi el, a folyamatot pedig jegyzőkönyvvel és fotókkal is 
dokumentálja. A járművek elszállítását a polgármesteri hivatal 
kifüggeszti a székhelyén és meghirdeti a helyi sajtóban is, és 
kivár újabb 10 napot.

A kertészet udvaráról az autót már csak bírság, elszállítási és 
raktározási díj fejében válthatja ki a jogos tulajdonos. Ha mégsem 
jön a tulajdonos a járművéért, akkor az autót újabb polgármesteri 
rendelettel hulladéknak minősítik, majd ócskavasként értékesítik.

  Az autók száma rohamosan növekszik, a parkolóhelyeké 
pedig nem tudja tartani a ritmust ezzel a gyors növekedéssel. 
Éppen emiatt egyre inkább felértékelődnek a parkolóhelyek, 
és egyre fontosabbá válik, hogy ne gazdátlan vagy elhagyott 
autók foglalják a helyet. Kérjük, amennyiben ilyen járművet lát, 
értesítse a polgármesteri hivatalt a varosgazdalkodas@szere-
da.ro e-mail címen vagy a Városházi bejelentőn! Köszönjük a 
segítségét! 

Folyamatábra

Folyamatábra című rovatunk a 
megújult Csíkszereda kiadvány 
egyik havonta visszatérő eleme. A 
célunk egy-egy bürokratikus folya-
mat részletes bemutatása azzal a 
szándékkal, hogy a város lakossága 
számára világossá váljanak az adott 
ügyintézés lépései, valamint azok a 
lehetőségek, amelyekkel segítheti a 
munka gördülékenyebbé tételét.

Gazdátlan és elhagyott autók kálváriája

– Tényleg nincs jobb dolga magának? HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN 
KARIKATÚRÁJA
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A madéfalvi veszedelemre 
emlékezett Csíkszereda

1764. január 7-én mészárolta le az osztrák 
katonaság a Madéfalván egybegyűlt, a ha-
tárőrsorozás ellen tiltakozó csíki és három-
széki székelyeket. A vérengzés a történe-
lembe madéfalvi veszedelem néven vonult 
be. A siculicidium néven is ismert tragikus 
esemény 258. évfordulóján a Mikó-várnál 
fényfestéssel emlékezett meg Csíkszereda.

Elindult a síbusz

A tavalyi tapasztalatokra alapozva idén is 
szezonális buszjárat indult Csíkszeredából 
Hargitafürdőre. A síbusz szombaton és va-
sárnap naponta öt alkalommal szállította az 
utasokat a hegyi üdülőfaluba, illetve onnan 
vissza.

Tervezhetik a város 
terelőútját

Bár nem Csíkszeredában történt, mégis 
fontos mérföldkő a város történetében, 
hogy a Közúti Infrastruktúráért Felelős 
Országos Társaság (CNAIR) bukaresti 
székhelyén együttműködési megállapodást 
írt alá a társaság vezetője Korodi Attila pol-
gármesterrel. A protokollum megalapozza a 
Csíkszeredát nyugatról, Csíkcsicsót és Ma-
défalvát keletről megkerülő terelőút 2010-
es megvalósíthatósági tanulmányának a 
frissítését, valamint a kiviteli tervek elkészí-
tését. A 19,1 km hosszú útnak a későbbiek-
ben a folytatását is tervezik Gyergyószent-
miklós, továbbá a majdani A8-as autópálya 
(Jászvásár–Marosvásárhely) irányába.

Ismét 3 ezrelék fölött

Január első fele a koronavírus járvány 
ötödik hullámát hozta el Csíkszeredába 
is. A korábbiaknál gyorsabban fertőző, de 
kevésbé veszélyes omikron variáns miatt új 
járványügyi korlátozásokat vezettek be.

Baktériumfertőzés a kórház 
szemészeti osztályán

Pseudomonas aeruginosa baktérium 
jutott egy műtétek alkalmával használt 

speciális folyadékba, ennek következ-
tében a szürkehályog-műtéten átesett 
tizennégy páciensnél gyulladás alakult ki. 
Az ügyben vizsgálat indult, a betegeket 
pedig újraműtötték. A fertőzést követően 
egy héttel a kórház vezetősége sajtótá-
jékoztatón számolt be a fejleményekről. 
Mint elmondták, a baktérium forrása 
vélhetően egyik páciens, a továbbadók 
pedig a kórházi személyzet tagjai, mert a 
sterilizálással kapcsolatban hiányosságok 
merültek fel. A vizsgálat lapzártánkkor 
még folyamatban volt.

Rég várt bemutató 
a Csíki Játékszínben

Az első próba óta közel hétszáz nap telt el, 
mire a Csík Játékszín falain belül is bemu-
tathatták William Shakespeare népszerű 
királydrámáját, a III. Richárdot. A drámát a 
járványhelyzet miatt szabadtéri színpadon 
bemutatták ugyan, de a „klasszikus” premi-
erre igencsak sokáig kellett várni.

„Egyszülős” 
tevékenységek indultak

A Szakszervezetek Művelődési Házában 
talált otthonra a Csíkszeredai Egyedül-
álló Szülők Klubja, amely a székhelyé-
nek felavatását követően nem sokkal új 
programokat indított el: több tantárgyban 
korrepetálást nyújtanak az iskolásoknak, 
gyermekfelügyeletet biztosítanak, és 
népszerűsítik azokat a tevékenységeket, 
amelyek a gyermeküket egyedül nevelő 
szülők és maguk a gyermekek számára 
kifejezetten hasznosak lehetnek.

Csíkszereda indítja az 
erdélyi fesztiválszezont!

A nyár még odébb van, de a bejelentés a 
távolról érkezőket is érdekli, ezért Csíksze-
reda Városháza már időben bejelentette: 
Csíkszeredában kezdődik idén az erdélyi 
fesztiválszezon!
A #nyárONszereda elnevezésű nyárindító 
magyar zenei fesztivált 2022. június 9–12. 
között szervezzük a város több helyszínén: 
többek között a gyorskorcsolyapályán, a 
Mikó-várban, a Csíki Moziban és kávézók-
ban. A fesztivál elhozza városunkba Ákost, 
a Kiscsillagot, a Budapest Bárt és a Magas-

hegyi Undergroundot, és még sok más fel-
lépőt. A fesztivál részévé válik a Székelyföldi 
Operahét és a Csűrdöngölő néptánctalálko-
zó is, így a könnyűzenétől a magaskultúráig 
számos műfaj megjelenik. 

Időszakos tárlat a 
múzeumban

Ideje az építésnek címmel nyitotta meg 
legújabb időszakos kiállítását a Csíki Szé-
kely Múzeum. A tárlat a Kárpát-medence 
magyar közösségei épített örökségének 
megóvásába és feltárt emlékeibe nyújt 
betekintést, és február 20-ig még látogat-
ható, hétfő kivételével naponta 9.00 és 
17.00 óra között.

Ülésezett az ifjúsági 
tanács…

Csíkszereda város vezetésének prioritása 
a városban élő fiatalokra való odafigye-
lés, a közös munka. Ennek szellemében 
jött létre tavaly az Ifjúsági Konzultatív 
Tanács, amely január végén tartotta idei 
első ülését. Szóba került a városfejlesz-
tési stratégia, amelybe fontos beépíteni 
a fiatalok igényeit. Átbeszélték az ifjúsági 
szervezetek olyan programjait, amelyek-
nek a Városháza partnere lehet, illetve a 
Z fesztivált is, amelynek lebonyolításában 
a Városházának is szüksége van a fiatalok 
támogatására. 

…és a gazdasági tanács is

Megtartotta idei első ülését a Gazdasági 
Konzultatív Tanács azzal a céllal, hogy a 
Városháza bevonja a vállalkozókat az őket 
érintő gazdasági döntések megvitatásába. 
A városvezetők mellett a tanácskozáson 
részt vett a Hargita Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, a Román Patronátus Hargita 
Megyei Kirendeltsége, a Csíki Vendéglátó-
sok Egyesülete, a Csíki Vállalkozók Egye-
sülete és a Romániai Közgazdász Társaság 
csíkszeredai szervezetének képviselői, az 
önkormányzati képviselőtestület szakbi-
zottsági elnökei és a Gazdaságfejlesztési és 
digitalizációs iroda munkatársai. A megbe-
szélés fő témája a város 2022-es költség-
vetése főbb beruházási projektjeinek a 
bemutatása volt.

Krónika

Mi történt a városban 2022 januárjában?
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Kovács Adalbert
Szabó Ana
Veress Renáta
Mihály Lajos
Basa Elisabeta
Szakács Maria
Sajgó Árpád
Biro Elisaveta
Vrabie Nicu
Kurkó Terezia
Gergely László
Lázár Alexandru
Raduly Alexa

Szakáli Gábor
Nagy Margareta
Bencze Carol
Páll József
Szabó Aurelia-Elisabeta
Antal Zsombor
Csorba Regina
Salamon Irina
Alecu Gheorghe
Nagy Mária
Bodó Stefan
Csedő Zsuzsánna
Bardócz Marta

Balog Antal
Antal Gheorghe
Orbán György
Nyegre Acațiu-Ștefan
Miklós Magdalena
Günther Otó-Carol
Incze Maria-Terezia
Albert Margareta
Szente Margareta
Cherecheș Iosif-Viorel
Császár Piroska

2022 január hónapjában anyakönyveztük

Kozma Róza-Ilona
Szikszai Anna
Szőgyőr Boglárka
Csiszér Gyopár
Rövid Milla
Tankó-Bege Kamilla
Karácson Kund
Gergely Lara-Victoria
Márton Ábel
Orbán Zsófia
Bálint Sámuel
Ambrus-Székedi Soma
Tankó Patrik-Sebastian
Minus Krisztián
Gondos Gréta
Vrîncianu Sophia-Aaylah

Székely Lili-Mira
Bálint Kincső
Borbáth Eszter
Rostás Alicia
Páll Balázs
Kozma Orsolya
Nagy Kristóf
Csúcs Klára
Molnár-Csorba Panka
Simó Mátyás
Gergely Nóra
Sárossy Anna
Keresztes Bence
Bucur Daria
Póra Evelin

HÁZASSÁGKÖTÉS

Páll Gábor – Márton Csilla
Horváth Levente – Dobos Anita

Pál Szilárd – Péter Bernadett
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