
Használjuk 
a Városházi 
bejelentőt!

A használata rendkívül egyszerű: a 
bejelentő személynek csupán az 
e-mail-címét kell közölnie, majd leírnia 
az észrevételét. 

Nem tetszik 
a neve? 
Megváltoztathatja!

Ha a személyes okmányaink érvé-
nyessége éppen lejár, vagy ha a 
lakcímünk változik, érdemes kihasz-
nálnunk az alkalmat. 
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6 Legyen Ön is
a részünk!

Mindenkori tevékenysé-
gének kulcsa mindig is a 
fiatalok pasztorációja volt. 
Egyik kezdeményezője és 
fő szervezője a több ezer 
fiatalt vonzó Csíksomlyói 
Ifjúsági Találkozóknak. A 
kilencvenes évek elején 
szorgalmazta Domokos Pál 
Péter kezdeményezésének 
újraszervezését, az Ezer 
Székely Leány Napja ha-
gyományának felújítását. 
1992-ben megalapította az 
árvaházból kinőtt fiatalokat 
segítő Csibész Alapít-
ványt. Azóta több fiatalnak 
segített a munkahely- és 
lakáskeresésben, a társa-
dalomba való beilleszke-
désben. 
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A hónap
Pro Urbe díjasa

Elindult a szavazás 
a csíkszeredai 
részvételi költségvetésben
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A város üzemeltetése összetett feladat, 
a hibalehetőségek száma végtelen. A 
városháza illetékes szakosztálya igyekszik 
megelőzni az infrastrukturális hibákat, a 
probléma bekövetkezése esetén pedig 
próbál minél gyorsabban beavatkozni. A 
reakcióidő csökkentésében nagyon sokat 
segíthet a lakosság is. Hogyan? A rövid 
válasz: nem a közösségi oldalakon való 
hozzászólással, mert az ellenőrizhetetle-
nül szerteágazó. A részletes. válasz: alább, 
a Share-eda e havi ismertetőjében. 

E gy város közlekedési, hálózati infra-
struktúrájának a működtetése elvileg 
egymással összefüggő közművek, 

vezetékrendszerek, közlekedési artériák 
összehangolt karbantartása, fejlesztése. A 
gyakorlat azonban mindezt gyakran megcáfolja: 
terepmunkák alkalmával derül ki, hogy például a 
villanyvezeték kicsit arrébb van a tervrajzokhoz 
képest, de olyan eset is van, hogy a rajzokban 
egyáltalán nem szerepel egy adott vezeték. 
Ezért annyira nehéz elhárítani egy-egy hibát, 
mondjuk, a közvilágítási hálózaton, vagy ezért 
igényel nagyobb beavatkozást, ha valahol eltörik 
egy cső.

A polgármesteri hivatal városgazdálkodási 
osztályának munkatársai a különféle hálóza-
tok karbantartóival együtt a nap 24 órájában 
készen állnak a beavatkozásokra, de munkájuk 
akkor válhat igazán hatékonnyá, ha a lakosság-

tól konstruktív jelzéseket és visszajelzéseket 
kapnak. 

Erre szolgál a Városházi bejelentő, amely 
két forrásból is elérhető: egyrészt a www.sze-
reda.ro honlapon a jobb oldali modulok között 
(a nemsokára megújuló honlapon a láblécben 
találják majd meg, a Hasznos linkek között), 
másrészt pedig a SzeredApp okostelefonos 
alkalmazásból.

A Városházi bejelentő 2015-től működik, 
tavaly már 164 bejelentést küldött a lakosság. 
Jelentős hányaduk közvilágítási problémákra 
hívja fel a figyelmet, de nagyon sok az útkarban-
tartási, az elhagyott autókkal és a rongálásokkal 
kapcsolatos észrevétel is. 

A használata rendkívül egyszerű: a bejelentő 
személynek csupán az e-mail-címét kell közöl-
nie, majd leírnia az észrevételét. Opcionálisan 
fényképet is feltölthet – ez rendszerint sokat 
segít a probléma azonosításában. A gördüléke-
nyebb kapcsolatfelvétel érdekében a leírásban a 
telefonszámot is érdemes megadni. A városhá-
za minden levélre válaszol, előfordul azonban, 
hogy egyesekre kissé későn, ha a kérdések 
természete időigényes adatgyűjtést követel.

Arra buzdítjuk a lakosságot, hogy észre-
vételeik, panaszaik közlésére ezt a felületet 
használják okostelefonról vagy számítógépről! 
Kétségtelen, hogy a közösségi oldalak bejegy-
zései is gyakran segítenek, de még gyakrab-
ban vezetnek sárdobáláshoz, trágárkodáshoz, 
személyeskedéshez. Utóbbiak egyáltalán nem 
segítenek a megoldásban.

Köszönjük az együttműködést!

Share-eda

#adófizetés
Fizetem az adót, 
de mi lesz a pénzemmel?

Csíkszereda lakosságának túlnyomó 
többsége hűséges adófizető: a március 
31-i határ időre a magánszemélyek zöme 
törlesztette a helyi adóit. Az idei költségve-
tésbe betervezett mennyiségek szerint az 
épületadóknak a 88,48 százalékát, a terüle-
tadóknak a 83,97 százalékát, a járműadók-
nak pedig a 70,32 százalékát fizették be. 
Óriási előrelépés történt az online törlesz-
tések terén: míg tavaly 1793-an használták 
a ghiseul.ro portált, idén 3111 személy fizette 
be a helyi adóit az online platformon. 
A magánszemélyektől befolyó helyi adók-
ból amúgy közel 7 millió lejes bevétellel 
tervez a város. Viszonyításképpen: utak 
karbantartására 6,8 millió lejt különítettek 
el. Ennél jóval nagyobb bevételek szár-
maznak a jogi személyektől, az igazán nagy 
jövedelmi forrásokat azonban a személyi 
jövedelemadó és az áfavisszaosztások 
képezik.

#romák
Tényleg az utcára küldik április végén 
a roma családokat az arénából?

Nem. A városháza semmilyen körülmények 
között nem tesz senkit az utcára, egyetlen 
embert sem hagyunk magára. A helyzet 
kihívással teli, de minden egyes nap azon 
dolgozunk, hogy minden városlakó lép-
hessen egyet előre. Nem kockáztatnánk a 
felzárkóztatásban eddig elért eredménye-
ket azzal, hogy egyik napról a másikra hátat 
fordítunk egy közösségnek. A tűzkárosult 
roma családok zöme már nem az arénában 
lakik, és meggyőződésünk, hogy az összes 
család elhelyezésére találunk megoldást. A 
városlakóknak tudniuk kell, hogy a part-
nerségük nélkül nagyon nehéz bármit is 
lépnünk, a roma családoknak pedig meg 
kell érteniük, hogy nekik is felelősségük van 
a megoldáskeresésben.

#Csíkszereda
Megrendeltem a lapot, 
mégsem kaptam meg

A Csíkszereda kiadványt első alkalommal 
márciusban terjesztettük az új rendszer 
szerint. Pontos nyilvántartásunk van azokról 
a megrendelésekről, amelyek különféle 
okokból nem jutottak célba. Több esetben 
előfordult a hiányosan közölt lakcím, néhány 
esetben a terjesztőink a szomszédok se-
gítségével sem találtak rá a címre. Ameny-
nyiben nem kapta meg a lapot, kérjük jelezze 
a press@szereda.ro e-mail-címen vagy a 
0266 315120 / 134-es belső telefonszámon.

Kérdő útját 
nem veszti

Használjuk a Városházi bejelentőt!
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Egyrészt régóta várjuk, másrészt régóta 
tartunk is tőle, de most elérhető közel-
ségbe került: várhatóan április második fe-
lében elkezdődik a vasúti felüljáró újjáépí-
tése, ezzel együtt lezárják a hidat a közúti 
forgalom elől. A kivitelező március 23-án 
megkapta a kezdési parancsot, és az a 
cél, hogy idén befejezze az újjáépítést. A 
forgalomelterelés sokak számára nehéz-
séget okoz majd, de a fejlesztés érdeké-
ben erre kell idén berendezkednünk.

A z 1974-ben épült 198 méter hosszú vas-
úti felüljárón 1994-ben és 2006-ban 
végeztek jelentősebb felújítást, egy 

újabb korszerűsítés azonban nem szolgálná ki a 
jelenkori igényeket, emiatt az újjáépítésére pályá-
zott Csíkszereda az Európai Uniótól. A mobilitási 
pályázatok keretéből 17,24 millió lejes támogatást 
biztosít az EU, az elszabadult árak miatt azonban 
ez csak harmada a teljes beruházási összegnek, 
amely idén márciusra a becslések alapján már 
elérte a 48,7 millió lejt. 

A kivitelezési közbeszerzést a Strabag Kft. 
nyerte meg. A kezdési parancsot március 23-án 
megkapta, és tervei szerint a katolikus húsvétot 
követően nekilát a munkának. A bontás az aszfalt 
felmarásával és a hídra függesztett vezetékrend-
szerek eltávolításával kezdődik.

A híd lezárása jelentősen megnehezíti a 
forgalmat, az elterelésre azonban biztosítottak 
az alternatívák. A gyalogosforgalom számára 
megnyitották a Fürdő utca meghosszabbításá-
ban levő aluljárót – kitakarították, fertőtlenítet-
ték, és folyamatban van az állandó megvilágítás 
biztosítása, sőt a városházának szándékában áll 
térfigyelő kamera felszerelése is. Az autóforga-
lom a Rét utcát és az elkerülő utat használhatja, 
és a munkálat idejére a 3,5 tonna tengelysúlynál 
kisebb autók számára ismét kétirányúvá válik a 
Villanytelep utca is.

A leglátványosabb változás a híd szélessé-
gének növelése lesz: az úttest szélessége 7,80 
méter lesz (két sáv), ezt két oldalról 70-70 centis 
védőkorlát és padka szegélyezi, majd mindkét 
oldalon épül 2,5 méter járda és bicikliút, kétol-
dalt pedig 30-30 centiméter széles korlát zárja 
a hidat. A tartópilléreket nem bontják el, csupán 
megerősítik, és ezekre helyezik az előregyártott 
betongerendákat. A megvilágítást 42 LED-es 
égővel biztosítják, amelyeket 9 méter magas 
oszlopokra helyeznek.

Forgalom szempontjából Csíkszereda 
lakosságának mindenképpen az építőtelepek-
hez kell berendezkednie: jövőre a tervek szerint 
következik a Hargita utca átfogó felújítása két 
pályázatból, a Rét utcától a Kossuth Lajos utcáig 
terjedő szakaszon, ugyancsak a mobilitási pályá-
zat jóvoltából.

Ki mondta,  
hogy nem tudod  
megváltoztatni a világot?

Ö tvenkét éve már, hogy április 22-én világszerte megünnep-
lik a Föld napját. Ilyenkor számos figyelemfelkeltő, okta-
tó-nevelő rendezvényt tartanak, amelyeknek célja felhívni 

mindannyiunk figyelmét arra az egyszerű tényre, hogy bolygónk sorsa a 
mi kezünkben van. 

Csíkszeredában is évről évre számos tematikus rendezvénynek 
örülhetünk, ami nagyon jó, mégis mintha nehezen tudnánk elhinni azt, 
amit a Föld napjának jelmondata üzen: ki mondta, hogy nem tudod 
megváltoztatni a világot?

A környezetvédelem nem valami tőlünk független, elvont dolog, 
és nem is nagy tetteket jelent. Elég hozzá néhány mindennapi szoká-
sunkon változtatni, és máris rengeteget tudunk tenni mind a saját, mind 
pedig a gyermekeink jövőjéért. 

Például: gyűjtsük szelektíven a hulladékot! Már városszerte megtalál-
hatók a szelektíven gyűjtött hulladékok tárolására alkalmas konténerek. 
Kapcsoljuk le a villanyt, ha kimegyünk egy adott helyiségből! Ne hagyjuk 
elektromos készülékeinket bekapcsolva, a telefontöltőt bedugva! Zárjuk el 
a vízcsapot fogmosás közben! Vásároljunk nagy arányban helyi terméket, 
hiszen itt könnyen hozzájutunk. Sokszor bele sem gondolunk, de más 
országokban ez ritkaság! Vásárláskor vigyünk magunkkal szatyrot! Lehet, 
hogy az elején furcsállni fogják, de vihetünk magunkkal kisebb tárolódo-
bozokat is, amelyekben műanyag tasak helyett hazavihetjük a sajtokat, 
húsokat és egyéb termékeket. A város területén közlekedjünk minél többet 
gyalogosan, biciklivel, vagy használjuk a tömegközlekedést, amelynek 
javításán folyamatosan dolgozik a városháza, közösen a Csíki Trans Kft.-vel! 
Használjuk ki az Eco-Csík Kft. által szervezett lomtalanítási, üveggyűjtési 
akciókat! Használjuk a használt étolaj összegyűjtésére kihelyezett konténe-
reket! Kisbabáinknak válasszunk mosható vagy lebomló anyagokból készült 
pelenkát! Ruháinkat is vásároljuk – amennyiben lehet – helyi gyártótól, és ne 
zárkózzunk el a másodkézből érkező ruhadaraboktól, turkálóktól! 

Folytathatnánk a sort, de a lényeg ugyanaz: ezek nem nagy dolgok, 
és bár nehéz elhinni, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a földünkön min-
denki jobban éljen. Higgyük végre el, hogy a sorsunk a mi kezünkben 
van, tegyünk érte, és éljünk azzal a sok lehetőséggel, amely Csíkszere-
dában adott ehhez! Változtassuk meg közösen a világot!

A hónap üzenete

Kivitelezésközelben a vasúti felüljáró újjáépítése
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Csíkszereda első részvételi költségve-
tésének ötleteire április 1-jén megnyílt a 
szavazás, amelyben eldől, hogy melyik 
projektek lesznek azok, amelyeket Csík-
szereda Önkormányzata megvalósít.

C síkszereda Önkormányzata első 
alkalommal különített el összeget 
részvételiköltségvetés-projektek 

megvalósítására: 500 ezer lejt. Február 1-jétől 
bárki benyújthatott ötletet, aki betöltötte a 
18. életévét, és csíkszeredai lakhellyel vagy 
ide szóló lakcímmel rendelkezik. A megadott 
határidőig számos jó ötlet érkezett be. A vá-
rosháza különböző szakirodáinak képviselőiből, 
az alpolgármesterekből és két önkormányzati 
képviselőből álló 11 tagú bizottság első körben 
21 javaslatot tartott meg, majd ezeket  alapos 
– gazdasági, településrendezési, városgaz-
dálkodási szempontokat figyelembe vevő 
– elemzésnek vetette alá, egyes esetekben a 
kezdezményező személytől további pontosítá-
sokat is igényelt.

A városlakók által javasolt projektek néme-
lyike találkozik a város rövid vagy középtávú 
fejlesztési terveivel, míg mások az ötleteik 
megvalósítását magánterületen képzelték el. 
Akadt arra is példa, hogy bár az ötlet remeknek 
bizonyult, megvalósításának költségei túlmu-
tattak a részvételi költségvetésre elkülönített 
kereten. 

Végül a bizottság döntése értelmében 7 pro-
jektjavaslatra szavazhatnak a város lakói.

Milyen ötleteket ajánlunk 
a csíkszeredaiak figyelmébe? 

 → Calisthenicspark
A meglévő calisthenics- (saját testsúllyal vég-
zett edzések) park bővítése újabb fémszerke-
zetek beszerzésével és rögzítésével. 

 → Kerékpártároló
Kerékpártároló létrehozása a Fenyő utca 9/A 
tömbháznál.

 → Hóvirág játszótér
Hóvirág utcai tömbházak környékén bizton-
ságos, bekerített játszótér kialakítása kisebb 
kosárlabdapályával, asztalitenisszel, padokkal, 
csúszdával, hintákkal.

 → Kutyafuttató
A kutyák/kutyasétáltatók számára megfelelő, 
bekerített hely kialakítása, amely mentesítené 
a központi parkot a négylábúaktól. 

 → Központi parki játszótér
A központi parki játszótér állapota korsze-
rűtlen, elfogadhatatlan. Felújításra szorul, és 
szükség van a játékelemek cseréjére. 

 → Városunk borvízforrásai és környezetük 
rendben tartása
A taplocai és a zsögödi borvízforrás környé-
kének karbantartása, a Rét utcai játszótér, ut-
cabútorzat felújítása, szemetesek kihelyezése, 
sütésre alkalmas pontok kijelölése.

 → Hangszerpark a központi parkban
Inkluzív tér létrehozása/berendezése, ahol a 
fogyatékkal élő gyerekek együtt játszhatnak 

a nem fogyatékkal élőkkel, ugyanakkor szülő–
gyermek, gyermek–nevelő, nagyszülő–uno-
ka, nyugdíjasok is együtt tudják használni az 
eszközöket.

Hogyan lehet szavazni?

Április 1–30. között a reszvetelikoltseg-
vetes.szereda.ro oldalon lehet szavazni a 
fenti ötletekre a személyi szám megadásával. 
Ebben az első szavazási körben kategórián-
ként egy-egy projektre voksolhatnak, majd 
a következő körben (május 9–20. között) 
minden szavazó csak egy ötletet választhat. 

Szavazzon Ön is!

Elindult a szavazás a csíkszeredai 
részvételi költségvetésben

A csíkszeredaiak a Központi park melletti lápos, ingoványos területre kép-
zelték el a régen óhajtott művelődési házukat. Az épület tervét a bukaresti 
Tervezőintézet készítette el. Az anyagi fedezetet nem a költségvetésből 

biztosították, hanem a már régóta ismert módszert, a közadakozást alkalmazták. 
„Téglajegyek” megvásárlásával a város és a Csíki-medence lakói gyűjtötték össze azt 
a pénzösszeget, amely szükséges volt az építéshez. A csíkiak példásan összefog-
tak: pénzzel, szakemberrel, építőanyaggal támogatták a művelődési ház építését. A 
munka két esztendeig tartott, a mintegy 50 méter hosszú és 30 méter széles épület 
1963-ra készült el. 

Forrás: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / 
Typografika, Békéscsaba, 2007
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A hónap 
Pro Urbe díjasa

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

Gergely István
(1955. április 29.)

A hajdani csíksomlyói plébános, akit ma már csak Tisztiként emlege-
tünk, Vicén született. 1981-ben végezte a gyulafehérvári Hittudo-
mányi Főiskolát. Káplánként Gyergyószentmiklóson szolgált, onnan 

Brassóba, majd Kiskapusra került, amiben nem kis része van annak is, hogy mun-
kálkodása szemet szúrt a hatóságoknak, és ezért az egyházi vezetés igyekezett 
őt rejtegetni, „büntetni”.

1987-ben lett csíksomlyói plébános, Csíkcsomortánban templomot építtetett. 
Mindenkori tevékenységének kulcsa mindig is a fiatalok pasztorációja volt. Egyik 

kezdeményezője és fő szervezője a több ezer fiatalt vonzó Csíksomlyói Ifjúsági Talál-
kozóknak. A kilencvenes évek elején szorgalmazta Domokos Pál Péter kezdeménye-
zésének újraszervezését, az Ezer Székely Leány Napja hagyományának felújítását. 

1992-ben megalapította az árvaházból kinőtt fiatalokat segítő Csibész Alapít-
ványt. Azóta több fiatalnak segített a munkahely- és lakáskeresésben, a társada-
lomba való beilleszkedésben. Családi típusú gyermekotthonokat létesített, hogy a 
kiskorúakat szeretetteljesebb környezetben helyezhesse el. Neki köszönhető, hogy 
a Kis- és Nagy Somlyó hegy közötti nyeregben felépült a Hármashalom-oltár.

2007-ben Jegenyére helyezték, ahol egy évet szolgált.
2008-tól a Csibész és a Lázár alapítvány, valamint a Csibész Ifjúsági Egye-

sület elnökeként tevékenykedik.
2007-ben, az Ezer Székely Leány Napján Csíkszereda polgármestere Pro 

Urbe kitüntetést adományozott Gergely István csíksomlyói plébánosnak a váro-
sunk életében kifejtett értékmentő és értékteremtő munkásságáért, emberségé-
ért és kiállásáért, eredményes és önzetlen közösségépítő szolgálatáért, önrendel-
kezési jogainkért folytatott küzdelmünkben megnyilvánuló elkötelezettségéért. 

FOTÓ: DOBOS FÉNYKÉPÉSZET
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Legyen Ön is a részünk! 
A megszámláltatottak 
része!
Az önkitöltés kéthónapos időszakával elkezdődött a 
népszámlálás. Csíkszereda Városháza továbbra is ja-
vasolja, hogy éljenek az önkitöltés lehetőségével, és 
amennyiben szükségét látják, keressék fel az össze-
író pontok valamelyikét! Lapunk megjelenésekor a 
központban négy összeíró pont működik (városháza, 
városházi ügyfélközpont, Szakszervezetek Művelő-
dési Háza és Tulipán Áruház), továbbá Csíksomlyón 
a Jakab Antal Tanulmányi Házban és Hargitafürdőn 
a Szarvas Villában is segítenek az önkitöltésben. A 
helyszínek azonban változhatnak, naprakész infor-
mációk felől pedig a városházán érdeklődhet.

Lencsevég



7



8

Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata március 5-én és 25-én 
soron kívüli, március 31-én pedig soros 
havi ülését tartotta. A márciusi határo-
zatok a következők:

 � 66-os számú határozat
az ukrajnai Beregszász testvérvárosnak 
humanitárius gyorssegélyt szállító küldöttség 
nevesítésére 

 � 67-es számú határozat
a 2022-es évre vonatkozó épületadó/épü-
letilleték, valamint területadó/területilleték 
mentesítésének jóváhagyására

 � 68-as számú határozat
épületadó mentesítésének jóváhagyása azon 
épületek esetében, amelyeknél a tulajdono-
sok a 2011/153-as számú törvénynek megfele-
lő beruházásokat eszközöltek

 � 69-es számú határozat
a Közüzemek Rt. vezetőtanácsa megbízatása 
meghosszabbításának jóváhagyására

 � 70-es számú határozat 
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásának jóvá-
hagyására

 � 71-es számú határozat
az András Zoltán, András Hajnal, Demény Ju-
dit, Hajducsi Örs, Hajducsi Beáta, Lőkös Klára 
Ibolya, Lőkös Barna-Csaba, Varga Terezia, 
Varga István, Peter Veronica által Csíkszereda 
Megyei Jogú Városnak felajánlott adomány 
elfogadására

 � 72-es számú határozat
a Huber Aranka és Huber René által Csík-
szereda Megyei Jogú Városnak felajánlott 
adomány elfogadására

 � 73-as számú határozat
a szolgálati lakások és a Városháza magántu-
lajdonát képező ingatlanok kiutalására vonat-
kozó elsőbbségi listák jóváhagyására

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

 � 75-ös számú határozat
egyes bérleti szerződések meghosszabbítá-
sának jóváhagyására

 � 76-os számú határozat
a villanyvezetékhálózat bővítése és felújítá-
sa céljából szükséges terület biztosításának 
jóváhagyására a Distribuție Energie Electrică 
România Rt. javára

A városi 
önkormányzat 
2022. márciusi 
határozatai

 � 77-es számú határozat
125 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására Kelemen Rosalia és Kelemen 
Gavril részére

 � 78-as számú határozat
656,27 négyzetméter beltelek tulajdonjogá-
nak jóváhagyására Gergely László részére

 � 79-es számú határozat
100 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására Balázs Gábor részére

 � 80-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város könyvelési 
nyilvántartásában szereplő ingatlanokról Bálint 
G. László engedélyezett felértékelő által 
készített jelentés jóváhagyásáról

 � 81-es számú határozat
a Vasúti felüljáró felújítása megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatait jóváhagyó 
dokumentációjával kapcsolatos, utólag mó-
dosított és kiegészített 2018/274-es számú 
határozat módosítására 

 � 82-es számú határozat
a szezonális teraszok közterületen való 
elhelyezésére vonatkozó 2014/11-es számú 
határozat módosítására és kiegészítésére 
vonatkozóan 

 � 83-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város területén 
történő személytaxi-szolgáltatás viteldíja 
módosulásának elfogadásáról

 � 84-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén működő, idős személyekkel fog-
lalkozó szervezetek, alapítványok 2022-ben 
tervezett programjai támogatásáról

 � 85-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén működő, fogyatékkal élő szemé-
lyekkel foglalkozó szervezetek, alapítványok 
2022-ben tervezett programjai támogatásáról

 � 86-os számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala szakapparátusához tartozó 
Szociális igazgatóság keretén belül a Közössé-
gi szociális szolgáltatás létrehozásáról  

 � 87-es számú határozat
a 2022. évi tagsági díj befizetéséről a Csík 
Metropoliszövezet Egyesület részére

 � 88-as számú határozat
a 2022. évi tagsági díj befizetéséről a Románi-
ai Megyei Jogú Városok Egyesülete részére

 � 89-es számú határozat
a 2022. évi tagsági díj befizetéséről a Romániai 
Energia Városok Egyesülete részére

 � 90-es számú határozat
a „Pénzügyi nevelés, karriertanácsadás és 
készségfejlesztés” oktatóprogram jóváhagyá-
sára

 � 91-es számú határozat
a Csíki Játékszín 2021. évi beszámolójának és 
2022. évi programjának jóváhagyására

 � 92-es számú határozat
a Csíkszereda Kiadóhivatal 2021. évi beszá-
molójának és 2022. évi programjának jóváha-
gyására

 � 93-as számú határozat
a csíkszeredai székhelyű Iskolás Sportklub 
Csíkszereda 2022. évi tevékenységének a 
helyi költségvetésből való támogatására 

 � 94-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, 

meghirdetéséről, a támogatás módszertaná-
ról, a kérvényezői/kérelmezői tájékoztatóról 
a Csíkszereda területén működő, törvény 
által elismert egyházak éves finanszírozását/
támogatását szabályozó keretegyezményről a 
2022-es évben

 � 95-ös számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás módszertaná-
ról és az elszámolási útmutatóról, a kérvénye-
zői/kérelmezői tájékoztatóról és a 2022-es 
évben esedékes, helyi érdekű nonprofit 
kulturális tevékenységek vissza nem téríten-
dő finanszírozását/támogatását szabályozó 
keretegyezményről

 � 96-os számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának a vissza nem térítendő finanszírozású 
szerződések megítélési/odaítélési eljárásáról, 
meghirdetéséről, a támogatás módszertaná-
ról és az elszámolási útmutatóról, a kérvénye-
zői/kérelmezői tájékoztatóról és a 2022-es 
évben esedékes, helyi érdekű nonprofit 
sporttevékenységek vissza nem térítendő 
finanszírozását/támogatását szabályozó 
keret egyezményről

 � 97-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Központi 
zöldségpiacának  kinti részén  található keres-
kedelmi felületek (standok) versenytárgyalás 
útján történő bérbeadásának jóváhagyásáról

 � 98-as számú határozat
a Csíkszereda köz- és magánterületein lévő 
fák és cserjék metszésére és/vagy ápolására 
vonatkozó szabályzat jóváhagyására

 � 99-es számú határozat
a Csíki Trans Kft. ügyvezetője kiválasztási 
eljárásának jóváhagyására

 � 100-as számú határozat
a Közüzemek Rt. vezetőtanácsi tagjai kiválasz-
tási eljárásának jóváhagyására

 � 101-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus szervezési és 
működési szabályzatának elfogadására

 � 102-es számú határozat
az informális települések azonosítására, hely-
zetük felmérésére és az informális települé-
sek lakó- és életkörülményeinek javításához 
szükséges intézkedések meghozatalára 
hivatott munkacsoport létrehozását, valamint 
a munkacsoport szervezési és működési sza-
bályzatának a jóváhagyását illetően

 � 103-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város Közösségi 
Egyeztető Tanácsa létrehozásának jóváha-
gyását, valamint a testület szervezési és mű-
ködési szabályzatának a jóváhagyását illetően

 � 104-es 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

 � 105-ös számú határozat
a Csíkszeredai Helyi Rendőrség 
alapfizetései nek jóváhagyására vonatkozóan 
a köztisztviselők és a szerződéses alkalma-
zottak számára

 � 106-os számú határozat
Csíkszereda Önkormányzata képviselőinek 
megbízásáról a Hargita Víz Közösségi Fejlesz-
tési Társulás közgyűlésén való részvételre
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J ózsef, Jozsef, Joszef, Iosif, Josif – és valószínűleg itt nem is 
ér véget a sor. Helytelenül használt magyar és román ne-
vek, „keveréknevek” sokasága olvasható lapunk 11. oldalán. 

Többségük románra fordított magyar keresztnév, és az elhunytak 
között találjuk őket. A kommunizmus idején születettek körében 
kiváltképpen elterjedt, hogy a magyar keresztneveket románra 
fordítva anyakönyvezték, de arra is akad példa, hogy teljesen új csa-

ládneveket illesztettek a meglévők mellé. 
Jó hír, hogy ezekben az esetekben 

minden további nélkül elfogadják a névvál-
toztatási kérelmeket. Mindezt a 2003/41-
es számú kormányrendelet szabályozza, 
amely kimondja, hogy jogosultak vagyunk 
az idegenül csengő vagy gúnyosan hangzó 
nevek megváltoztatására, a művésznevek 
felvételére, a házasságkötés előtti nevek 
visszavételére válás után – és a sor még 
folytatható.

Ha a személyes okmányaink érvé-
nyessége éppen lejár, vagy ha a lakcí-
münk változik, érdemes kihasználnunk az 
alkalmat. A névváltoztatás ugyanis szinte 
ingyenes, de azt eredményezi, hogy a 
személyes iratainkat, sok esetben pedig a 

névre szóló egyéb dokumentumainkat is cserélnünk kell.
A kérvényező első lépésben csupán kitölt egy kérelmet, 

amely a névváltoztatás valamennyi lehetséges esetét magában 
foglalja – így tárgyalja a családnév és/vagy keresztnév megvál-
toztatását és esetenként a kiskorú gyermekek névváltoztatását 
is. Az iraton szerepelnie kell a helyi anyakönyvi iroda pecsétjé-
nek, és a városháza épületében működő irodában készségesen 
beszámolnak a további tennivalókról. Ez a kérelem szolgálja 
tulajdonképpen azt, hogy az illető meghirdesse a névváltozta-
tási szándékot a Hivatalos Közlönyben. Ennek ellenértéke 11,6 lej.

A közlönyben való megjelenést követő 30 nap után kell össze-
állítani a kérelem teljes iratcsomóját, amelynek tartalmaznia kell a 

személyi igazolvány másolatát, esetenként a házassági anyakönyvi 
kivonatának és a kiskorú gyermekek születési anyakönyvi kivonatá-
nak a másolatát, valamint adóügyi és erkölcsi bizonylatot is.

Az iratcsomó alapján elvégzik a szükséges ellenőrzéseket, 
majd a megyei lakosság-nyilvántartó közszolgálat átirata alapján 
megtörténik a névváltoztatás. Az anyakönyvi iroda ezt követően 
értesíti a kérelmezőt, majd módosíthatók az anyakönyvi kivona-
tok. Az átirat határideje 60 nap, sürgősség esetén azonban ez 
felgyorsítható: 334 lejbe kerül a 7 napos sürgősségi ügyintézés 
illetéke, 223 lejbe pedig a 15 naposé. A decentralizált intézmé-
nyeket az anyakönyvi iroda értesíti a névváltoztatásról.

Csíkszeredában a tavaly mindössze tízen igényeltek név-
változtatást, közülük is csupán négy személy hivatkozott arra, 
hogy idegenül hangzik a neve. A többi hat esetben válás utáni 
kérelmezők tértek vissza a születési nevükre.

Folyamatábra

Kiadványunknak az anyakönyve-
zettek névsorát ismertető oldala 
első ránézésre olyan, mintha tele 
lenne hibával. Mi tagadás, második 
ránézésre sem javul az összkép: 
nagyon sok az ékezet nélküli név, az 
erőltetett fordítás. Mi pedig mást 
nem tehetünk, ugyanúgy közöljük, 
ahogyan a hivatalos nyilvántar-
tásokban szerepel. Azaz mégis 
tehetünk valamit: leírjuk, hogyan 
változtathatja meg a nevét.

Nem tetszik a neve? Megváltoztathatja!

– Kezicsókolom! Szeretném a nevemet 
Asztalos Zsánklódvándámról Asztalos 

Sódernorbira változtatni...

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN 
KARIKATÚRÁJA

Fordítás egyszerű eljárással
Ha csupán a keresztnév anyanyelvre történő fordítását 
szeretnénk elérni, a művelet egyszerű, főként, ha Csíksze-
redában született az illető: az anyakönyvi irodában kitöltünk 
egy kérelmet, amelynek a polgármester a címzettje. Ő jóvá-
hagyja a fordítást, és az engedélye alapján akár már aznap 
igényelhetjük is az új születési anyakönyvi kivonatot, és elő-
jegyeztethetünk személyi igazolvány cseréjére. Ha máshol 
történt a születési anyakönyvezés, akkor egy hivatalok közötti 
levélváltással történhet meg a névcsere, ennél bonyolultabb 
viszont, ha román többségű megyéből származik a kérvé-
nyező: ez esetben közjegyzői hitelesített fordítás szükséges 
a keresztnév megváltoztatásához. 
Ha a kérvényező már házas, a házastárs beleegyezése is szüksé-
ges, mert ez esetben a házassági anyakönyvi kivonat is változik. A 
beleegyezést közjegyző előtt kell szentesíteni.
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Téli triatlon és duatlon 
Hargitafürdőn

Zsinórban másodszor szervezték meg Har-
gitafürdőn a téli triatlon és duatlon országos 
bajnokságot. A Tolvajos-tetőn és Hargita-
fürdőn, valamint a kettőt összekötő megyei 
úton rendezett megmérettetés idén is a 
VO2MAX Sportklub jóvoltából jött létre, 
Csíkszerda Városháza partnerségében.

Gyorssegély a kárpátaljai 
testvérvárosnak

Egyebek mellett nagy teljesítményű áram-
fejlesztőket és biztosítéktáblákat adott át 
Csíkszereda küldöttsége testvérvárosunk-
nak, az orosz–ukrán háború miatt veszé-
lyeztetett Beregszásznak. Az adományokat 
a városháza és önkormányzati cégek, 
valamint helyi szakcégek ajánlották fel. 

A magyaros-tetői győztes 
ütközetre emlékeztek

Csíkszereda Városháza idén is megszervez-
te az 1917. március 8-i úzvölgyi hadművelet, 
a magyaros-tetői ütközet évfordulóján a 
Litzmann-emléktúrát. Az idei túra alkal-
mával közel harmincan jutottak fel az 1317 
méter magas csúcsra.

A diktatúra meghurcoltjaira 
emlékeztek

Március 9-e a kommunizmus politikai foglya-
inak romániai emléknapja. A meghurcoltakról 
– akik közül nagyon sokan nem élték túl a 
kínzásokat – a még élő politikai foglyok tár-
saságában városunkban is megemlékeztünk. 

Tömegnyomor a benzinkutaknál

Üzemanyagár-spekulációk, valamint a 
megkésett és határozatlan minisztériumi 
reakciók folytán országszerte, így Csíksze-
redában is hosszú sorok alakultak ki az esti 
órákra valamennyi benzinkútnál. A töltő-
déknél esetenként órákon át álltak sorba, a 
forgalmat rendőröknek kellett irányítaniuk.

Elkezdődött a 
népszámlálás

Az önkitöltés két hónapos időszakával 
elkezdődött a 2021-ből elmaradt romá-
niai népszámlálás. Csíkszeredában azóta 
hat összeíró pontot alakítottunk ki, ahol 
segédlet mellett tölthető ki a népszámlá-

lási online kérdőív. Csíkszereda Városhá-
za továbbra is javasolja, hogy éljenek az 
önkitöltés lehetőségével, és ha szükségét 
látják, keressék fel az összeíró pontok 
valamelyikét! 

Megemlékezés ismét 
szabadon

Két év után végre ismét korlátozások nélkül 
ünnepelhette Csíkszereda az 1848–49-es 
forradalom kitörésének évfordulóját. A 
forradalomról, valamint az azt követő sza-
badságharcról való megemlékezést ezúttal 
is a Gál Sándor-szobornál és a Vár téren 
tartották. 

Beiktatták a megye új 
prefektusát

Petres Sándor személyében videókonferencia 
keretében iktatták be Hargita megye új pre-
fektusát. A megye kormánymegbízottja azóta 
éppen a városháza épületében találkozott elő-
ször formálisan a Csíki-medence polgármes-
tereivel. Petres Sándorral egy időben Isabela 
Prodan alprefektus is letette hivatali esküjét.  

Testvérvárosunk lett 
Máriapócs

A magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Máriapócsot és Csíksomlyót össze-
kapcsolja a lelkiség: mindkettő Mária-kegy-
helyként él a köztudatban. Március közepe 
óta immár testvérvárosi együttműködés is 
erősíti a kapcsolatot, Csíkszereda küldött-
sége ugyanis testvérvárosi szerződést írt alá 
Máriapóccsal a magyarországi városban.

Ismertettük a 
NyárOnSzereda 
programját

Csíkszereda városvezetése és a szerve-
zőcsapat sajtótájékoztatón mutatta be 
a június 9–12-i NyárOnSzereda fesztivál 

programtervét. A nyárindító magyar zenei 
rendezvénynek tíz helyszín lesz a házigaz-
dája, és közel 80 programponttal várja a 
zenerajongókat. 

Egyórás sötétség a Föld 
napján

A városközpont közvilágításának egy órán 
át tartó lekapcsolásával Csíkszereda idén 
is csatlakozott azon városokhoz, amelyek 
a gesztuson túlmutatóan jelezték: nem 
közömbös számukra a Föld sorsa. A Földnek 
szentelt 60 perc célja, hogy az emberekben 
tudatosuljon: a bolygónk jövője mindannyi-
unk felelőssége.

Általános tavaszi 
nagytakarítás

Csíkszereda Városháza és az Eco-Csík Kft. 
március utolsó hetén kezdte el a hagyomá-
nyos általános tavaszi nagytakarítást, amely-
nek során Csíkszereda minden közterületét, 
utcáját, járdáját megtisztítjuk. A háromhetes 
városszépítési akció sikere érdekében a 
városháza ezúttal is a városlakók segítőkész-
ségét, együttműködését kérte.

Elismerték pótolhatatlan 
munkájukat

Rangos magyar állami kitüntetéseket adtak 
ma át a Mikó-várban olyan példamutató 
csíki személyiségeknek, akik az életüket 
a közösség építésének szentelték, ezáltal 
pedig jelentősen hozzájárultak hagyo-
mányaink, nemzeti identitásunk és törté-
nelmünk megőrzéséhez. A magyar állami 
kitüntetéseket Tóth László, Magyarország 
Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője 
adta át. Az ünnepeltek között köszönthet-
tük ft. Incze Benjámin címzetes esperest, 
nyugalmazott plébánost, Borbáth Erzsébet 
nyugalmazott pedagógust, P. Sárközi Sán-
dor piarista szerzetest és Ferencz Évát, a 
Moldvai Csángómagyarok Szövetsége volt 
oktatási vezetőjét. 

Krónika

Mi történt a városban 2022 márciusában?
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Zöld Iganție
Tankó Maria
Ráduly Csaba
Tanko Ioan
Részegh Maria
Jakab Iosif-Tiberiu
Kovács Albert
Csató Jolán
Farkas Miklos
Szabó Iboica
Kristó Lajos

Dávid Alexandru
Sántha Tiberiu-Anton
Kovács Mihai
Nagy Gábor
Hălănei Neculai
Deák Sándor
Bodor Andrei
Bocz Arpad
Daniel Ilona
Gál István
Jánosi Erika-Mária

Fenya Dionisie
Toth Géza
Virág Imre
Részeg Elisabeta
Tankó Ștefan
Daday Cornelia-Catarina
Ambrus Carol
Benedek Irina
Nyulas Ferencz
Patrașcu Gabriel
Balázs István

Morar Eugenia
Rácz Erzsébet
Antal Emeric
Ambrus Jozsef
Csorba Clara
Tankó Vilhelmina
Bencze Gheorghe
Tamás Elisabeta
Gábor Ladislau

2022 március hónapjában anyakönyveztük

Bodó Milán-Ágoston
Andrási Előd-Áron
Benedek Amira
Török Anna-Zsófia
Tankó Márk
Tankó Tamás
Gábor Andrea
Kosza Bendegúz

Horváth Hunor
Rostás Alexandra-Anasztázia
Biró Réka
Lakatos Larissza-Zsuzsanna
Tușa Balázs
Magyari Örs
Dascalu Soma-Steriu
Máthé Sára

Antal Magor
Jankó Fanni
Czine Ábrahám
Kopacz Olívia
Kopacz Letícia
Karácson Edina
András-Tövissi Lőrinc

Vitán Lajos – Gábor Katalin
Cheikhman Mohammed – Vákár Katalin

Vitán Dezső – Czine Ana-Loredana
Ceugea Sorin – András Gyöngyvér-Rozália

Stoika András – Firnaga Angyalka-Mária

Ungureanu Edmond – Gârlă Bianca-Elena
Birta László – Bokor Zsuzsa

Coman Ștefan-Alexandru – Rusu Lia-Beatrix
Lăcătuș Ionuț-Adrian – Bartos Emőke-Mária

ELHALÁLOZÁS
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HÁZASSÁGKÖTÉS
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