
Számlafizetés 
pillanatok alatt
Mondja vissza a pa-

píralapú számlákat, és igényeljen 
helyettük elektronikusakat, majd 
törlessze őket fél perc alatt!

Téli teraszok 
Csíkszeredában? 
Miért ne?!

Hogyan élvezhetjük a 
reggeli kávét vagy a délutáni 
forró csokit januárban egy 
csíkszeredai teraszon?
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2023 a fontos 
kivitelezések 
és a jövőtervezés éve

1998 nyarán ötfős csíksze-
redai küldöttség kereste 
fel azzal a hívó szóval, hogy 
Csíkszeredában „színházat 
kell csinálni”. Parászka Miklós 
a pragmatista esztétika el-
kötelezettje, amely azt vallja, 
hogy a színház, a művészet, 
a kultúra nem önmagáért 
való dolog, hanem az a 
szerepe, hogy szebbé, jobbá 
tegye az emberek életét, 
magasabb szintre segítse a 
társadalmat – vágya ezért 
összecsengett a csíkszere-
dai hívással. Néhány szatmá-
ri, vásárhelyi színésszel 
és frissen végzett, lelkes 
fiatalokkal megalapította a 
Csíki Játékszínt, Csíkszereda 
városi színházát.
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A hónap
Pro Urbe díjasa

Terelje Ön is 
a városfejlesztés irányát!
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Share-eda

#pavilon #park
A parkban épülő pavilon 
mikor lesz kész? A határidő lejárt. 

Amíg az időjárási körülmények engedték, 
a kivitelező a vízbekötéssel dolgozott. 
Problémák merültek fel viszont a talajvíz 
folyamatos feltörésével, amelyre a 
tervező által javasolt megoldás egyelőre 
nem bizonyult kielégítőnek. Addig is, amíg 
terepen állt a munka, a műhelyben halad-
tak a faelemek görbítésével. Amint az idő 
engedi, folytatódik a kivitelezés.

#parkolóhelybérlés
A fizetéses parkolórendszer 
bevezetésével lehetőség lesz 
parkolóhelyet vásárolni? 

Folyamatban van a parkolási rendszer 
szabályzatának összeállítása, és hama-
rosan sort kerítünk a közvitára. Az ezen 
elhangzó észrevételek alkalmazható-
ságának elemzését követően születhet 
önkormányzati határozat és rendőrségi 
jóváhagyás. Csak azok a parkolóhelyek 
jöhetnek számításba, amelyek a város 
közterületét képezik. Ennek fényében 
minden érdekeltet bátorítunk a közvitán 
való részvételre, amelynek meghirdetése 
heteken belül várható.

#csíkszereda kiadvány
Hogyan rendelhetem a lakcímemre 
a Csíkszereda kiadványt?

Lapunk minden hónap második hétfő-
jén – vagy szabadnapok esetén az azt 
követő napokon – jelenik meg. Letölthető 
a www.szereda.ro honlapról (a főoldalon 
lefelé görgetve a Kiadványok fejezet-
ből), igényelhető e-mail-postafiókba 
is, továbbá a személyes postaládába 
a 0266 315 120 / 239 telefonszámon 
vagy a press@szereda.ro e-mail-címen. 
Az egyértelműség érdekében érdemes 
pontosítani, hogy a magyar vagy a román 
nyelvű kiadványt igényli.

Kérdő útját 
nem veszti

Kinyitjuk a postaládát, szembeduvad 
az áruház katalógusával együtt vastag 
borítékban a villanyszámla, közben a 
vékonyka szemétszámla lágyan lebeg-
ve lefelé hull, és amikor utánakapunk, 
a többi számlát is elejtjük. S ekkor még 
egy lépést sem tettünk a kifizetésért, de 
fegyelmezett állampolgárokként holnap 
már sorban is állunk a villanyosnál, a gá-
zasnál, a szemetesnél, a közköltségesnél 
stb. Ismerős, ugye? Pedig másképpen is 
lehet ezt csinálni: akár egyetlen okoste-
lefonos alkalmazásból, papírpazarlás és 
sorban állás nélkül.

A különféle szolgáltatók legtöbbje már 
régóta biztosítja saját honlapján az 
online számlafizetési lehetőséget. 

Néhány éve nagyon menő volt, hogy például 
a villanyfogyasztásunkra elektronikus számlát 
kértünk és online törlesztettünk, nyomon kö-
vethettük a számláinkat, kifizetéseinket, esetleg 
érdekes statisztikákat is böngészhettünk. Ez ma 
sem idejétmúlt, viszont sokkal menőbb olyan 
alkalmazásokon keresztül fizetni, amelyek pon-
tosan erre szakosodtak.

Romániában több mint félmillió letöltéssel 
a Pago alkalmazás a piacvezető, de 100 ezernél 
több ügyfél használja az un-doi és a mobilPay 
Wallet applikációt is, és a sort még folytathat-

nánk. Előbbi kettő ráadásul magyar nyelven is 
„beszél”.

A működési elvük nagyjából egyforma: 
regisztrációt követően kiválaszthatjuk a szá-
munkra hasznos szolgáltatásokat. Általános 
jellemzőjük, hogy a különféle energia-, közmű-, 
mobilszolgáltatókat, a kötelező biztosításokat 
és az útdíjakat törleszthetjük a segítségükkel. 
A számlák kibocsátásáról, a fizetési határidőről 
értesítést küldenek. Felkínálják ugyanakkor az 
adakozás lehetőségét is. A sajátosságok között 
továbbá megjelennek például a különböző váro-
sok parkolóbérletei és tömegközlekedési jegyei, 
bérletei. 

A virtuális pénztárcához hozzákapcsolhatjuk 
a bankkártyánkat, így a kifizetések nagyon ope-
ratívan és a szokásos biztonsági óvintézkedések 
közepette történnek – tetszés szerint PIN-kó-
dokkal vagy ujjlenyomattal is bebiztosíthatjuk 
magunkat.

Anélkül, hogy az említett három vagy bár-
melyik másik hasonló alkalmazásnak a használa-
tát külön ajánlanánk, megjegyezzük: az (évekkel 
ezelőtt az élelmiszerüzletekben is széles körű 
hálózatot kiépített) un-doi alkalmazásnak olyan 
helyi szolgáltatók is partnerei, mint a Harvíz Rt. 
vagy az Eco-Csík Kft.

Környezetkímélő volta mellett kényelmi 
szempontból is javasoljuk: mondja vissza a 
papíralapú számlákat, és igényeljen helyettük 
elektronikusakat, majd törlessze őket egyszerű-
en az alatt a fél perc alatt, amíg a kávé lefő!

Számlafizetés pillanatok alatt
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Kiemelten fontos projektek kivitelezése és 
a következő évek nagyszabású beruházá-
sainak a tervezése jellemzi Csíkszeredá-
ban az előttünk álló esztendőt. Az uniós 
finanszírozású mobilitási projekteket idén 
le kell zárnunk, közben az utcahálózat nagy 
léptékű korszerűsítését, városközponti la-
kónegyed teljes felújítását, középületek és 
tömbházak hőszigetelését, a tömegközle-
kedés fejlesztését készítjük elő.

C síkszereda lakossága már tavaly hoz-
zászokhatott, hogy mit jelent egy-egy 
óriásberuházás, amely a mindennapi 

rutinból kizökkenti a várost: a vasúti felüljáró és 
a buszpályaudvar lezárása sokakat kimozdított 
a komfortzónájából. Összességében azonban 
elmondhatjuk: a városlakók és az ingázók is 
jelesre vizsgáztak alkalmazkodásból, megértés-
ből, toleranciából. Az igazán nagy beavatkozá-
sok ugyanis igazán nagy felfordulással járnak, 
és mivel a célkitűzések merészek, ezért hosszú 
távon is az építőtelepekre kell berendezked-
nünk.

Kivitelezés megfeszített tempóban
A 2014–2021-es uniós finanszírozási ciklus pro-
jektjeit év végére le kell zárnunk. A leglátványo-
sabb kivitelezés kétségtelenül a vasúti felüljáró 
felújítása – egyben ez a legjobb ütemben haladó 
megvalósítás is. Elfogadható ritmusban halad a 
buszpályaudvar felújítása is, a telephely és a töl-
tőállomás kialakítása viszont továbbra is kemény 
dió. A Hargita utca teljes hosszának felújítása is 
sok fejtörést okoz, két másik komponens azon-
ban biztató: az autóbuszok leszállításával nem 
lesz gond, és a forgalommenedzsment elemei is 
időben beszerezhetők.

Szintén uniós finanszírozású a Kós Károly 
Szakközépiskola tanműhelyének befejezése, a 
Micimackó óvoda felújítása és a Szeredai fürdő-
nél történő nagyszabású zöldövezet-frissítés. 
Mindháromnak idén kell zárulnia. Akárcsak két 
másik sok évi „tartozásnak” is: a művészeti közép-
iskola tornaterme idén őszig megépül, és bízunk 
benne, hogy a Petőfi Sándor Általános Iskoláéval 
is eljutunk a befejezés közelébe.

A példás kivitelezés azt ígéri: tavasszal a város 
leglátványosabb játszótere, A mesebeli béka is 
elkészül.

Ezernyi terv, ezerrel
Rengeteg további, tervezési fázisban levő beru-
házás van a tarsolyban: az Országos Helyreállítási 
Tervből (PNRR), az Anghel Saligny programból 
többtucatnyi építőtelep nyílhat jövőre, sőt a 
Csicsót és Madéfalvát is érintő nyugati elkerülő út 
tervének szintén el kell készülnie idén. 

A teljes lapszám sem lenne elég a részletes 
ismertetésre, ezért csak dióhéjban vázoljuk, mi 
mindenhez szükséges már idén a részletes kivite-
lezési terv.

Az Anghel Saligny program jóvoltából uta-
kat újíthatunk fel. Kis szerencsével akár már a 
kivitelezés is elkezdődhet idén a Kós Károly utca 
térségében, a Hajnal, az Akác és a Gyár utcában, 
nagy szerencsével még a Nagy István sétányon 
is. A kivitelezési terveknek mindenképpen el 
kell készülniük, és nagyot kell lépnünk a közelgő 
szécsenyi aszfaltozás terén is – itt viszont még 
„bezavar” a víz- és csatornahálózat építése, 
valamint a gázhálózat-bővítés. A közművesítés 
azonban uniós és kormánytámogatásokból szin-
tén elkezdődhet már idén.

A helyreállítási tervből két finanszírozási 
szerződést már aláírtunk (a térségi buszok vá-
sárlására és elektromos töltőállomások tele-
pítésére, valamint az általános városrendezési 
terv frissítésére), továbbiak már január folyamán 
következnek: a Nagy Imre Galéria, a városháza és 
annak ügyfélközpontja, a Csíki Játékszín és a Gál 
Sándor utca 2–4. szám alatti tömbház felújításá-
hoz szintén végleges tervekkel kell előállnunk. 

Tizenkét tömbház hőszigetelésére szintén jó 
esély mutatkozik – köztük van két teljes városköz-
ponti tömbházsor is a Kossuth Lajos utcában és a 
Szabadság téren. A finanszírozási szerződés aláírá-
sát követően ezek esetében is el kell készülniük a 
műszaki terveknek, és operatív közbeszerzés ese-
tén ezeknél is elkezdődhet már idén a kivitelezés.

A sor még folytatható lenne, de a teljesség 
igénye nélkül azzal zárjuk, hogy a víz-, csatorna- 
és gázhálózat bővítése Csibában, Szécsenyben 
és Agyagfalván is elkezdődhet. Összesítve tehát, 
a városközponttól a városperemekig nagy horde-
rejű fejlesztések elé nézünk. Számítunk a lakos-
ság megértésére, az építőtelepi körülményekhez 
való alkalmazkodásukra!

Idén sem megengedett 
az unatkozás!

M inden szempontból izgalmas év előtt állunk. Fentebbi 
összeállításunkban a fejlesztésekről írtunk, most röviden 
a működésre térünk ki. Hiszen mit sem érnek a felújított 

épületek, az aszfalttal borított utcák, az okos forgalomirányító rend-
szerek az egésznek a lelke, a tartalma nélkül! A város „csak” a keret, a 
tartalom pedig mi magunk vagyunk: a lakói. Csíkszereda Városháza 
pedig idén is gondoskodik arról, hogy a lélek jól érezze magát!
A városháza saját rendezvényeit, illetve a társszervezésében meg-

valósuló eseményeket soroló lista több mint negyven programot 
tartalmaz, java részük pedig önmagában is számtalan programpon-
tot magában foglaló rendezvénysorozat.
Évek, évtizedek óta visszatérő rendezvényeink mellett idén is 
köszönthetjük az éppen gyökeret eresztő fesztiváljainkat (NyárON 
Szereda, Cloud Youth Festival, UnScene stb.), de már újakkal is 
találkozhatunk (TEDx, Business Expo). 2023 sajátossága számunkra, 
hogy házigazdái leszünk a megyei farsangbúcsúztatónak, illetve az 
Ezer Székely Leány Napjának is.
Ajánljuk figyelmébe a kiadványunk hátoldalán közzétett éves ese-
ménynaptárunkat, illetve a havonta megjelenő – intézményekben, 
vendéglátó egységekben terjesztett – szereda.Origo programfüze-
tünket, amely részletes leírást közöl az egyes eseményekről!
Boldog, pezsgő új évet kívánunk!

A hónap üzenete

2023 a fontos kivitelezések és a jövőtervezés éve
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A z Eco-Csík köztisztasági vállalat, 
mint minden évben, idén is szelektí-
ven gyűjti a karácsony után fölösle-

gessé vált fenyőfákat. Ezeket bedarálják, majd 
tüzelőanyagként értékesítik, így energetikailag 
újrahasznosulnak a fenyőfák. Az apríték meg-
vásárolható nagybani kereskedésben.

Kérjük a tömbháznegyedekben lakókat, 
hogy a fenyőfákat a hulladékgyűjtő pontokhoz 
helyezzék ki, a magánházak lakói pedig a hulla-
dékszállítási napon tehetik ki a kuka mellé!

Emlékeztetjük továbbá a lakosságot, hogy 
az Eco-Csík udvarán minden hónap első 
hétfőjén ingyenesen átveszik azokat a hulla-
déktípusokat, amelyeknek az elszállításáért 
sok esetben fizetni kellene: lomtalanításból 
származó bútorok, matracok, gumiabroncsok, 
elektronikai hulladékok, újrahasznosítható 
műanyagok, fém-, üveg-, papír-, kartonhulla-
dékok. Építkezési és veszélyesnek minősülő 
hulladékot azonban nem vesznek át!

Gyűjtsük szelektíven 
a kidobott fenyőfákat is!

A csíkszeredai sísportnak, bár nem a síugrás az erős ágazata, a városnak 
mégis ígéretes ugróélete volt a korábbi évtizedekben. Emblematikus hely-
szín volt a sutai síugrósánc, amelyet lelkes sízők két év munkájával építettek 

fel, közösségi összefogással. Az 1934-ben elkészült torony 25 méter magas volt, és a 
legenda szerint egy elszabadult szánkó ugrott róla először. A pályához menedékház 
is tartozott, a Suta pedig sífutóversenyeknek is népszerű helyszíne volt. A főként helyi 
és székelyföldi szintű versenyek során a második világháború megszakította, és a 
sutai síközpont enyészetnek indult. A 60-as évek első felében a sízők összefogásából 
újjáépült a torony: 1964-ben fejezték be az építést, és nagy ívű tervekre alapozva 
végül a Román Síszövetség is anyagi támogatást nyújtott. A kedvezőtlen hóhelyzet 
miatt azonban elmaradt a 70-es évek elejére tervezett csíkszeredai világifjúsági talál-
kozó, és mivel időközben jobb síugrósáncok épültek (például Hargitafürdőn), a sutai 
létesítmény a sportolók körében is vesztett a népszerűségéből. Borbáth Ágoston 
síedző visszaemlékezései szerint egyetlen hivatalos versenyt sem sikerült rendezni az 
„új” síugrósáncban, és egyszer még kísérletet tettek a javításra, de a helyszínre szállí-
tott építőanyagokat ellopták. A rendszerváltás idején már csak a menedékház állt, de 
lassanként az is „elfogyott”. A 2000-es évek elején is született egy elképzelés a sutai 
síkomplexum újjáépítésére, de anyagi támogatás hiányában az sem valósult meg.

Forrás: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – 
Typografika, Békéscsaba, 2007 (142–146. oldal).

Pál Pál Előd: A csíki síiskola – Csíkszereda Kiadóhivatal, 2010 (13–15., 29–30. oldal).
Kovács Attila: Nem lesz semmi a sutai síugrósánc-komplexumból. 

In Székelyhon, 2016. január 19.

A kötelezőn felül 
nem növekednek 
az adók 
Országos dilemma feloldását követően 
a város önkormányzati testülete tavaly 
december 27-én határozatba foglalta, 
hogy a törvény által előírt inflációarányos 
növelésen túl nem emelkednek Csíkszere-
dában a 2023-ra vonatkozó helyi adók.

Ö t hónapon át két, egymásnak ellent-
mondó adózási törvény alkalmazása is 
napirenden szerepelt, és az országos 

felháborodást lassú, de célravezető döntés zárta 
le: 2025-ig elhalasztották a közjegyzői névjegy-
zékhez kötött épületadózást elrendelő 2022/16-
os számú kormányrendelet alkalmazását. Az 
adófizetés módszertana így tulajdonképpen 
egyelőre nem változott: a nem lakásként használt 
épületek adózása a jogi és a magánszemélyek 
esetében is a kötelező ötéves felértékelések 
alapján történik.

Nem változnak városunkban a lakossá-
got általánosságban érintő adókulcsok sem: a 
törvény által megkövetelt 5,1 százalékos inflá-
cióarányos növekedésen felül nem emelkednek 
Csíkszeredában a 2023-ra vonatkozó helyi adók 
és illetékek.

Arra kérjük az adófizetőket, hogy a köztar-
tozásaikat lehetőleg online törlesszék a www.
ghiseul.ro portálon keresztül. Akik ezt nem tehetik 
meg, a városházi pénztárban (Mihail Sadoveanu 
utca 4. szám) fizethetnek be személyesen hétfő-
től szerdáig 8–13 és 14–17 óra között, csütörtökön 
8–13 és 14–16 óra között, pénteki napokon pedig 
8–12 óra között.
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Vegyen részt az álta-
lános városrendezési 
terv frissítésében!
Csíkszereda Megyei Jogú Város jelenlegi általános tele-
pülésrendezési tervét és rendezési szabályzatát 2012-
ben fogadta el az önkormányzat. Annak ellenére, hogy 
az a tavalyi hosszabbítást követően 2032-ig érvényes, 
az utóbbi több mint tíz évben bekövetkezett társadal-
mi, közigazgatási és gazdasági változások szükségessé 
teszik a frissítését. A folyamat elkezdődött, és a lakosság 
első körben január 30-ig jelezheti észrevételeit.

K orodi Attila polgármester és Bors Béla alpolgármester 
sajtótájékoztatón foglalta össze a legfontosabb tudni-
valókat. Mint kiemelték, a frissítésnek alapvetően kettős 

célja van: az új PUG olyan intézkedéseket foganatosít, amelyek 
csökkentik a bürokráciát, továbbá a beltelekhatár kontűrjét a valós 
telekhatárokhoz igazítják (kiküszöbölve ezáltal, hogy egyes parcel-
lák részben belteleknek, részben külteleknek minősüljenek).

Az általános településrendezési terv (Plan Urbanistic Gene-
ral – PUG) közép- és hosszú távon meghatározza többek között a 
fejlesztési irányokat, a közlekedési folyosók útvonalait, a veszélyez-
tetetté nyilvánított területeket, a területfelhasználást és az építkezé-
seket ezeken a területeken. Csíkszereda Megyei Jogú Város jelenleg 
érvényes általános városrendezési tervét és helyi városrendezési 
szabályzatát 2008–2012 között dolgozták ki, meghosszabbítása után 
pedig érvényessége a frissítésig, de legfeljebb 2032-ig terjed.

A 2012-től bekövetkezett társadalmi, közigazgatási és gazda-
sági változások ugyanakkor szükségessé teszik a dokumentáció 
frissítését. Az eljárás most kezdődik, és a következő időszakban 
többlépcsős lakossági fórumokat szervezünk: a városlakókkal 
elsősorban online térben, a vállalkozókkal és a szakmabeli képvi-
selőkkel személyesen is.

Ha külterületekkel, beltelkesítéssel, nem indokolt övezeti 
előírással kapcsolatban építő jellegű településrendezési javaslata 
van, megoszthatja egy kérdőív kitöltésével. A kérdőívet megtalálja 
a www.szereda.ro honlap Ügyintézés/Településrendezés/Város-
rendezési Terv/Frissítés menüjében, és kitöltés után elküldheti az 
urban@szereda.ro e-mail-címre, vagy hozzájuthat a városházi ügy-
félközpontban (Mihail Sadoveanu utca 4. szám), és benyújthatja 
személyesen a földszinti 5-ös ügyfélablaknál (településrendezés). 
Az észrevételeket minden esetben megválaszolja a településren-
dezési osztály, és a frissítés iratcsomójához csatolja, mellékletként.

A PUG elkészítésére egyébként uniós támogatást nyert a 
város: az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) által finanszírozott 
pályázatból a legmagasabb lehívható értékre, mintegy 3,85 millió 
lejre írt alá finanszírozási szerződést tavaly decemberben Korodi 
Attila polgármester és Cseke Attila fejlesztési miniszter.

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Parászka Miklós 
színész, rendező, színházigazgató
1953. január 26.

F ogarason született, középiskolai tanulmányait Gyergyószentmik-
lóson végezte (1972), majd a marosvásárhelyi Szentgyörgyi Ist-
ván Színművészeti Főiskolán szerzett színészi képesítést (1978). 

Végzősként a szatmári Északi Színházhoz szerződött. 1986-ban színre 
vitte Jean Valjean román szerző Áldozati nemzedék című művét, amely 
végleg eljegyezte a rendezői pályával. 1990-től igazgatója az intézmény-
nek, közben 1996-ig a Marosvásárhelyi Színművészeti Egyetem tanára is.

1998 nyarán ötfős csíkszeredai küldöttség kereste fel azzal a hívó 
szóval, hogy Csíkszeredában „színházat kell csinálni”. Parászka Miklós a 
pragmatista esztétika elkötelezettje, amely azt vallja, hogy a színház, a 
művészet, a kultúra nem önmagáért való dolog, hanem az a szerepe, 
hogy szebbé, jobbá tegye az emberek életét, magasabb szintre segítse a 
társadalmat – vágya ezért összecsengett a csíkszeredai hívással.

Néhány szatmári, vásárhelyi színésszel és frissen végzett, lelkes 
fiatalokkal megalapította a Csíki Játékszínt, Csíkszereda városi színházát. 
2000-ig párhuzamosan igazgatta a csíkszeredai és a szatmárnémeti 
társulatot, miközben a Nagyváradi Állami Színház Szigligeti Társulatának 
alkalmazott rendezője is. 2000-ben lemondott a szatmárnémeti igaz-
gatásról, és a Csíki Játékszín mellett döntött – őt követte Fülöp Zoltán 
szatmári színész is.

Csíkban erős társulatot épített fel, igazgatása alatt a szintén alapító-
nak számító vásárhelyi színészről, a 2001-ben elhunyt Hunyadi Lászlóról 
nevezték el a játékszín stúdióját. 

A változatos műsorkínálatnak és a minden korosztálynak kínált bér-
letrendszernek köszönhetően a közel két évtized alatt sikerült kiépíteni, 
megteremteni egy stabil színházat szerető közönségbázist. Húsz éven át 
igazgatta a Csíki Játékszínt, ahonnan 2018 elején vonult nyugdíjba.

1992-ben a sepsiszentgyörgyi Nemzetiségi Színházi Kollokviumon 
Örkény István Kulcskeresők című előadásával elnyerte a rendezői díjat. 
Munkásságát 1994-ben az EMKE Kádár Imre-díjával, 1998-ban Páskándi 
Géza-díjjal jutalmazták.

2009-ben Csíkszereda város polgármestere, a Csíki Játékszín fennál-
lásának 10. évfordulóján, Pro Urbe díjjal tüntette ki. 

Isten éltesse a 70 éves Parászka Miklóst!

Forrás:
Magyar Színházművészeti Lexikon (mek.oszk.hu)
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon Online (kriterion.ro)
Dokumentumfilm a színházalapításról, a kezdetekről és a Csíki Játékszín 
elmúlt 20 évéről (2019)
Wikipédia

FOTÓ: LÁSZLÓ F. CSABA
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Csíkszereda 
legjobb sportolóit díjaztuk

Második alkalommal szervezte meg Csíkszereda Városháza a városhoz kötődő legjobb sportolók és 
edzők munkáját elismerő Az év sportolója gálát. A legjobb teljesítményt nyújtó csíkszeredai sportem-
bereket tizenegy kategóriában díjazták, 2022. december 29-én, a Csíki Moziban bárki számára nyitott 
rendezvényen.

A gálán két típusú díjat adtak át: a szakmai díjakat tizenegy különböző kategóriában adták az edzők 
által feltöltött eredmények alapján. A sorrendről a sportkuratórium döntött, amelynek tagjai sportolók, 
edzők, sportújságírók, sporttal foglalkozó önkormányzati képviselők. Ugyancsak a sportkuratórium 
nevezte meg a közönségdíjért versenybe szálló egyéni sportolókat és csapatokat is.
A gálán Korodi Attila polgármester és Sógor Enikő alpolgármester is megköszönte a sportembereknek, 
hogy Csíkszeredát ilyen magas színvonalon képviselik.

Lencsevég

Íme a legjobbjaink: 
Az év női sportolója:
1. Szász Kincső (squash)
2. Pongrácz Vákár Kriszta (rövidpályás gyorskorcsolya)
3. Ferencz Katalin (lovaglás – Military szakág)

Az év férfi sportolója:
1. Szőcs Elemér (cselgáncs)
2. Gegő Hunor (sítájfutás)
3. Erőss Koppány (motokrossz)

Az év edzője – egyéni:
1. Kelemen Zoltán (műkorcsolya)
2. Albu Botond (cselgáncs)
3. Szász László (squash)

Az év csapata:
1. Sportklub Csíkszereda (jégkorong)
2. FK Csíkszereda – női csapat (labdarúgás)
3. FK Csíkszereda – férficsapat (labdarúgás)

Az év edzője – csapat: 
1. Ilyés Róbert (labdarúgás)
2. Hozó Levente (jégkorong)
3. Albu László (labdarúgás)

Az év sportolója – utánpótlás, női:
1. András Vivien-Bernadett (biatlon)
2. Lajos Orsolya (cselgáncs)
3. Barta Nóra (rövidpályás gyorskorcsolya)

Az év sportolója – utánpótlás, férfi:
1. Novák Edmond (kerékpár)
2. Mánya Szilas (alpesi sí)
3. Mihály Hunor (cselgáncs)

Az év edzője – utánpótlás, egyéni:
1. Sinka Szabolcs (cselgáncs)
2. Kinda Géza (snowboard)
3. Dombi Gyula (tekvandó)

Az év csapata – utánpótlás:
1. FK Csíkszereda U19 (labdarúgás)
2. VSK-ISK Csíkszereda U18 (jégkorong)
3. ISK Csíkszereda U16 (jégkorong)

Az év edzője – utánpótlás, csapat:
1. Demény Norbert (labdarúgás)
2. Györgypál Tamás – János Imre (jégkorong)
3. Gál Sándor – Todor Krisztián (jégkorong)

Az év sportolója – fogyatékkal élők:
1. Tămîrjan Róbert (triatlon, duatlon)

Közönségdíj:
1. Kedvenc csapat: Sportklub Csíkszereda 
2. Kedvenc sportoló: Tămîrjan Róbert

Különdíjak: 
Farkas Gábor és Bodó Szende (versenytánc)
Biró Sándor (sakk)
Csúcs András (sítájfutás)
Tamás László „Egér”, a Lokálpatrióták vezetője (szurko-
lótábor)
Papp Szabolcs (jégkorong)
Bartalis Henrietta (snowboard)

Gratulálunk a kimagasló eredményekért! 

Támogatóink: Csíki Nest bevásárlóközpont, Harplast

FOTÓK: MIHÁLY LÁSZLÓ
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Csíkszereda Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2022. december 22-én 
tartotta soros havi ülését, emellett 
pedig hat alkalommal gyűltek össze 
soron kívüli ülésen. A 2022. decemberi 
határozatok a következők:

 � 385-ös 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 módosításáról

 � 386-os számú határozat
vízórák olvasásának digitalizálására vonatkozóan

 � 387-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség által épített laká-
sok bérleti szerződéseinek meghosszabbítására 
vonatkozó 2022/382-es határozat módosításá-
nak jóváhagyására

 � 388-as számú határozat
a Napocska Óvoda vezetőtanácsával kötött 
2021/336-os számú ügykezelési szerződés 
melléklete módosításának és kiegészítésének a 
jóváhagyására

 � 389-es számú határozat
a Megújulóenergia-termelési kapacitások 
megvalósítása napelemrendszerek telepítésé-
vel tizenkét helyszínen megnevezésű pályázat 
Beavatkozási munkálatok jóváhagyási dokumen-
tációjának elfogadására

 � 390-es számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – Decemberi 
forradalom utca 13. szám megnevezésű finan-
szírozási kérelem benyújtásának jóváhagyására 
vonatkozó 2022/264-es számú határozat módo-
sítására

 � 391-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város részvételének 
jóváhagyásáról a Kerékpárút megvalósítása 
Maros, Hargita és Kovászna megyében című 
projekt támogatási kérelmének benyújtására és 
megvalósítására

 � 392-es számú határozat
A klímaváltozás megelőzésére és hatásainak 
enyhítésére vonatkozó terv (CLIMADAPT) 
Csíkszeredában című stratégiai dokumentum 
elfogadására

 � 393-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 módosításáról

 � 394-es számú határozat
a 2020/316-os számú határozat módosítására

A városi  önkormányzat 
2022. decemberi  határozatai

 � 395-ös számú határozat
a Többlakásos lakóépületek energiahatékonysá-
gának növelése Csíkszeredában – Kossuth Lajos 
u. 17–19–21–23. szám megnevezésű finanszírozási 
kérelem benyújtásának jóváhagyására vonatkozó 
2022/267-es számú határozat módosítására

 � 396-os számú határozat
a Szennyvízhálózat bővítése Csibában meg-
nevezésű beruházás finanszírozási kérelmének 
benyújtására

 � 397-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyonát 
képező javak jegyzékét elfogadó, utólag módosí-
tott és kiegészített 2008/6-os számú határozat 
bővítésének jóváhagyására

 � 398-as számú határozat
Csíkszereda városnak felajánlott adományok 
elfogadásáról

 � 399-es számú határozat
Csíkszereda területén, a Rét utcában találha-
tó ingatlanok összevonásának jóváhagyására, 
telekkönyveztetés céljából

 � 400-as számú határozat
a Mihail Sadoveanu utca 29A alatti ingatlanra vo-
natkozó esettanulmány jóváhagyására vonatko-
zó 2022/224-es számú határozat visszavonására

 � 401-es számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítása 
céljából szükséges terület biztosításának jóváha-
gyására a Distribuție Energie Electrică România 
Rt. javára

 � 402-es számú határozat
egy Hargitafürdőn található ingatlan megvásár-
lását előirányzó tanulmány jóváhagyására

 � 403-as számú határozat
Csíkszereda területén, a Szív utcában található 
ingatlan megosztásának jóváhagyására, telek-
könyveztetés céljából

 � 404-es számú határozat
a Romániai Nemlátók Szövetségének Hargita 
megyei fiókjával kötött 2003/7-es számú bérleti 
szerződés meghosszabbításának jóváhagyására

 � 405-ös számú határozat
a Romániai Siketek és Nagyothallók Szövetségé-
nek Hargita megyei fiókjával kötött 2003/8-as 
számú bérleti szerződés meghosszabbításának 
jóváhagyására

 � 406-os számú határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz tartozó 
területek használatba adásának jóváhagyásáról

 � 407-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Városnak felajánlott 
adomány elfogadásáról

 � 408-as számú határozat
a Csíkszeredára és vonzáskörzetére vonatkozó 
2021–2030-as Integrált Városfejlesztési Stra-
tégiát jóváhagyó 2022/214-es számú határozat 
módosítására

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

 � 410-es számú határozat
a súlyosan sérült betegek személyi gondozóinak, 
valamint a gondozási támogatások számának 
jóváhagyására a 2023-as évre

 � 411-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város alárendeltsé-
gében működő Szociális Igazgatóság hatáskö-
rébe tartozó szociális konyha szolgáltatásának 
megszüntetéséről

 � 412-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Szociális szol-
gáltatási tervének jóváhagyására a helyi költség-
vetésből a 2023-as évre 

 � 413-as számú határozat:
Munkaterv a munkaképes szociális segélyre jo-
gosult személyek által elvégzendő közmunkáról 
a 2023-as évben

 � 414-es számú határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes státus-
jegyzékének és organigramjának módosításáról 
szóló 2020/215-ös számú, módosított és kiegé-
szített határozat módosítására

 � 415-ös számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Városnak alárendelt 
kulturális intézmények vezetői éves tevékeny-
ségértékelése szabályzatának elfogadására a 
2022-es évre

 � 416-os számú határozat
a polgármester és az alpolgármesterek 2022-
ben fel nem használt szabadnapjainak átviteléről 
2023-ra

 � 417-es számú határozat
a Márton Áron utca 50. szám alatti ingatlan 
rendeltetésének megváltoztatására, valamint 
az annak felhasználására készült célszerűségi 
tanulmány jóváhagyására

 � 418-as számú határozat
a romák felzárkóztatását szolgáló helyi akció-
terv jóváhagyásáról a 2023–2027-es időszakra 
vonatkozóan 

 � 419-es számú határozat
a Szolgáltatási HUB megnevezésű projekt 
gyakorlatba ültetése érdekében a Munkaügyi és 
Szociális Védelmi Minisztérium és Csíkszereda 
Megyei Jogú Város között kötött együttműkö-
dési jegyzőkönyvek jóváhagyásáról

 � 420-as számú határozat
a Csíki Sport és Rekreatív Kft. ügykezelésében 
levő infrastruktúrára vonatkozó működési támo-
gatás jóváhagyásáról a 2023-as évre

 � 421-es számú határozat
a Közlekedésmenedzsment megnevezésű pro-
jekt megvalósíthatósági tanulmányát jóváhagyó 
2018/360-as határozat módosítására

 � 422-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 módosításáról

 � 423-as számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város helyi adóinak, 
illetékeinek, valamint a különleges illetékekeinek 
a megállapítására vonatkozóan a 2023-as évre

 � 424-es számú határozat
a Csíkszereda területén található sportlétesít-
mények, szabadidős és kikapcsolódási lehető-
ségeket biztosító létesítmények haszonbérletbe 
adását jóváhagyó 2022/195-ös számú határozat 
módosításáról
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C síkszeredában a szezonális teraszokat a 2014/11-es 
számú határozat melléklete szabályozza. Ez korábban 
csak a nyári idényre vonatkozott, amely a szabályzat 

szövegében április 1-től október 31-ig terjed. Tavaly márciusban 
új fogalommal bővült a határozat: belefoglalták a szezonon kívüli 
(extraszezonális) időszakot is, majd májusban tovább könnyítet-
tek az eljáráson. A korábbi szabályzatot módosította és kiegé-
szítette a 2022/144-es számú határozat. Az elmúlt esztendő 

második felét azonban egy kormány-
rendelet miatt adóügyi bizonytalanság 
jellemezte, ami számos kérdést vetett 
fel a 2023-as adózásokkal, illetékbefi-
zetésekkel kapcsolatban. Ezt a bizony-
talanságot csak decemberben oldották 
fel Bukarestben, így az idénre vonatkozó 
adóügyi önkormányzati határozatot is 
csak december végén fogadhatta el a 
városvezető testület. Ezáltal immár vég-
legessé vált a téli teraszok illetékvonzata 
is: a működtetőnek csupán napi 50 bani/
négyzetméteres illetéket kell befizetnie.

Január elején Csíkszeredában mind-
össze egyetlen kereskedelmi egység 
(egy palacsintázó) él a lehetőséggel, 
nagyobb fellendülést a következő idény-

től remélhetünk. A vendéglátó egységeknek azonban érdemes 
tudniuk, hogy akár már most megtehetik a lépéseket a téli 
terasznyitáshoz.

A téli teraszok – akárcsak a nyáriak – kétfélék lehetnek: ide-
iglenes, elbontható építmények vagy pedig utcabútorzatként 
funkcionáló elemek, amelyek nem minősülnek építménynek. 
Előbbiek esetében szükséges az urbanisztikai bizonylat alap-
ján kibocsátott, ideiglenes építményekre szolgáló építkezési 
engedély, szerződés a városházával, és ha műemlék épület 
közelében épül a terasz, akkor műemlékvédelmi jóváhagyás 
is. Utcabútorzatnak besorolható teraszokért nem szükséges 
építkezési engedély, csupán településrendezési jóváhagyás, 
illetve szerződés a városházával. A város részéről a szerződő fél 
a vagyonnyilvántartó osztály.

A szabályzat rögzíti, hogy a különféle teraszok milyen 
anyagokból és hol épülhetnek. Pontosabban hol NEM épülhet-
nek: nem akadályozhatják például a gyalogosok, kerékpárosok 
közlekedését, és biztonságos távolságban alakíthatók ki a 
gyalogos-átkelőhelyektől, oktatási intézményektől. A teraszok 
építése során nem sérülhet az utca burkolata.

A téli teraszok működtetését legkevesebb egy teljes hónap-
ra lehet leszerződni, és minimum három hónapos területbérlés-
sel 10 százalékos kedvezményhez juthat az igénylő.

A teraszok oldalainak burkolására, a lefödések kialakítására 
és a „szabadtéri helyiségek” fűtésére ma már számos megol-

dás kínálkozik, amelyeket kreatívan 
használhatnak ki a működtetők. 
Amikor ezeket a sorokat írjuk, január 
elején, éppen süt a nap – ki-ki döntse 
el, hogy ez számára jó-e vagy sem. 
Mindenesetre a téli teraszok működ-
tetése szempontjából ez is kedvező. 
Ahogy az sem mindegy a működte-
tőnek, hogy megtakaríthatja a terasz 
építésével és bontásával, ráadásul a 
folyamat közbeni anyagsérülésekkel 
járó költségeket.

A feltételek tehát adottak. Ezért 
arra biztatjuk a vállalkozókat, hogy él-
jenek a téli teraszok működtetésének 
a lehetőségével! A városlakókat pedig 
arra buzdítjuk, hogy ők is térjenek 
majd be egy-egy igényesen elkészí-
tett, fűtött teraszra, és fogyasszanak 
a helyi vállalkozóinknál, hozzájárulva 
ezáltal is a helyi közösség és a helyi 
gazdaság erősítéséhez!

Teraszra fel!

Folyamatábra

Valamikor talán elképzelhetetlen 
volt, de mostanra számos ténye-
ző összeállt ahhoz, hogy télen is 
kiülhessünk egy-egy étterem, 
kávézó, kocsma, palacsintázó vagy 
bármiféle egyéb vendéglátó egység 
teraszára. A jogi, adóügyi keretek 
és a technológiai feltételek mára 
már biztosítottak ehhez, és az egyre 
melegebb telek is – sajnos vagy 
nem – hozzájárulnak az új trendhez. 
Hogyan élvezhetjük a reggeli kávét 
vagy a délutáni forró csokit civilizált 
körülmények között januárban egy 
csíkszeredai teraszon? Íme.

Téli teraszok Csíkszeredában? Miért ne?!

– Ó, Romeo, mért vagy te Romeo?
– Há’ me’ itten a buletinembe’ is asztat írja...

HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN KARIKATÚRÁJA
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Ablakok nyíltak az adventi 
varázsra

Ismét ünnepi díszbe „öltöztették” ablakaikat 
az adventi hívószóra nyitott csíkszeredaiak. 
Az Élő karácsonyváró kalendáriumra idén 
…-en neveztek be, és egyedi díszítéssel, 
valamint lelkes „ablakvadászattal” járultak 
hozzá a várakozás varázsához, a közösség-
építéshez.

Románia nemzeti ünnepe 
Csíkszeredában

Az ország nemzeti ünnepén hagyományo-
san, katonai és egyházi ünnepséggel em-
lékezett a helyi román közösség az 1918-as 
gyulafehérvári népgyűlésre.

Tömegek várták 
a Mikulást

Soha nem tapasztalt méretű gyermeksereg 
fogadta Csíkszereda főterén a város Mi-
kulását: a mentőszolgálat autóival szállított 
kis ajándékokat gyermekek százai között 
osztották szét.

Hatékonyabb ügyfélszolgálat

A lakosság-nyilvántartó közszolgálat 
december első munkanapjával kezdődően 
új ügyfélszolgálati programmal fogadja 
a személyi igazolványt igénylőket. Így az 
eddigi havi 300 ügyfélhez képest most 
már közel 400 személy kiszolgálására van 
lehetőség.

Elkezdődött az új 
utcanévtáblák kihelyezése

A Kossuth Lajos utca és a Temesvári sugá-
rút kereszteződésében felszerelték az első 
új utcanévtáblákat. A sajátos arculatú táblák 
házszámozással is kiegészülnek, szerelésü-
ket folyamatosan végzi a városi kertészet 
személyzete.

Csúcsdöntő úszóbajnokság 
Csíkszeredában

December 8–11. között országos kadét-
bajnokság zajlott a Csíki Csobbanóban. Az 
első alkalommal megszervezett rövid-
pályás megmérettetésen mintegy 500 
versenyző állt rajthoz – ekkora létszámmal 
sosem szerveztek még országos úszó-
bajnokságot Romániában, semmilyen 
kiírásban.

Pedagógusok, diákok lelki 
egyensúlyára fókuszáltak

A Spektrum Oktatási Központ és az Apáczai 
Csere János Pedagógusok Háza oktatási 
témában szervezett konferenciát, pedagó-
gusok számára. A központi téma a tanulók 
és tanítók, tanárok lelki egyensúlya volt. 
Előadásokkal, kiscsoportos foglalkozások-
kal fejleszthették önmagukat és egymást, 
zárómozzanatként pedig díjátadót tartottak 
Digitális Őrangyal címmel.

Közkorcsolyázás a ballonban

A Molnár Lajos Műjégpályán is elkezdődött 
a közkorcsolyázás: szombaton és vasár-
nap 13–15, illetve 18-20 óra között kicsik és 
nagyok együtt korcsolyázhatnak szervezet-
ten, biztonságosan. A korcsolyabérlés és a 
jókedv biztosított!

Adventi gondoskodás

A Csíkszereda Városháza felhívá-
sára, a Gyulafehérvári Caritas és a Máltai 
Szeretetszolgálat partnerségében létrejött 
kezdeményezésre hatalmas mennyiségű 
adomány gyűlt össze az egyedül élő idős 
csíkszeredaiak megörvendeztetésére: 35 
nagy láda, 75 különféle méretű doboz és 
374 szatyor gyűlt össze az iskoláktól, ben-
nük tartós élelmiszerrel és gyermekrajzok-
kal. Köszönet érte! 

Egyedülálló klímavédelmi 
stratégia

Csíkszereda önkormányzati testülete a kö-
vetkező évek uniós forrásainak lehívásában 
kiemelkedő szerepet játszó klímavédelmi 
stratégiát fogadott el soron kívüli ülésén. A 
CLIMADAPT olyan megalapozó dokumen-
tum, amellyel országszerte csak néhány 
önkormányzat rendelkezik, ezért előnyt 
jelent például az energiahatékonysággal, 
infrastruktúra-fejlesztéssel kapcsolatos 
jövőbeni pályázások során.

Emberek a városért

Vállalkozókat, intézményvezetőket díjaztak 
a második alkalommal megszervezett 
Emberek a városért elnevezésű díjátadón. 
A találkozáson az elhivatottságot, az egész 
évi támogatásokat köszönte meg Korodi 
Attila polgármester és Sógor Enikő alpol-
gármester.

Új helyi rádió indult
Rádió GaGa Csíkszék névvel új 
kereskedelmi rádió indult Csíkszere-

dában, a 93,9-es FM hullámhosszon.

Gasztronómiai 
könyvereklyét mutattak be

Csíkszereda Városháza és a Full Culture 
Egyesület a polgármesteri hivatal díszter-
mében igazi könyvkuriózumot mutatott 
be: a Ferencesek főztje című nem szokvá-
nyos szakácskönyv évszázados recepteket 
ismertet, történelmi kontextusba helyezve a 
korabeli gasztronómiai jellegzetességeket.  

TREES – applikáció a fákért 
és a közbiztonságért

Nyomonkövethetőség, kétirányú kommu-
nikáció a lakosság és a városháza között, 
valamint környezeti nevelés – ezen három 
elv mentén jött létre a Project Bag Egyesü-
let által megvalósított TREES okostelefonos 
alkalmazás. Ha veszélyes fát lát Csíkszereda 
közterületein, ezen alkalmazás segítségével 
érdemes bejelentenie!

Müller Lászlóra 
emlékeztünk

Az 1989-es forradalom idején 18 évesen 
elhunyt Müller László sírjánál egyházi és katonai 
tiszteletadással egybekötött megemlékezésen 
hajthattak fejet a csíkszeredaiak a rendszervál-
tó forradalom hősi halottjainak emléke előtt.

ClouDay decemberben is

Második alkalommal csalogatta egy térbe a 
város fiatalságát a ClouDay. A tavaszi Cloud 
Youth Festival „mellékmozgalma” ezúttal 
a divat és önismeret kapcsolatát állította a 
figyelem középpontjába.

Az év sportolóit díjazták

2022 legjobb csíkszeredai sportolóit, 
edzőit díjazta a városvezetés a Csíki Mozi-
ban szervezett gálán. Az eseményről a 6–7. 
oldalon olvashat bővebben.

Hegedűs a háztetőn – 
és a színpadon

Tizenhat év után ismét bemutatták a Csíki 
Játékszín színpadán a Josepf Stein műve 
alapján készült Hegedűs a háztetőn című 
nagy sikerű zenés darabot.

Krónika

Mi történt a városban 2022 decemberében?

1

5

8

20

22

28

30

10 19

12

14



1111

Mihalydeak Maria
Köteles-Balogh Iuliu-Francisc
Silló Andrei
Korodi Francisc
Dorgó Juliana
Mihalydeák Iosif
Dombi Regina
André Ana-Elizaveta

Sárossy Attila-Ladislau
János Ana
Filimon Melania
Vorzsák Csilla
Imets Susana-Ecaterina
Tompos Márta
Kosa Ecaterina
Czitrom Zoltan-Cezar

Adam Daniela-Gabriela
Kovács Margareta
Bodor Ilona
Süket Mihail
Kelemen Andrei
Bilibok Maria
László Piroska
Boros Elisaveta

Jere Paraschiva
Simon Edmund
Zsidó Erzsébet-Rozalia
Üke József
András Francisc
Gábosi Lajos
Csiszér Dénes
Szebeni Albert

2022 december hónapjában anyakönyveztük

Szakács Dóra-Boróka
Fogarasi Olivér
Szennyes Szabolcs
János Sarolta
Czüvek Abigél
Gráncsa Máté
Biscontini Lotti

Hajducsi Zsolt
Sau Vanessza
Szász Vivien
Butnaru Anastasia-Evelyn
Márton Mátyás
Negru Emma
Deák Máté

Bartis Boróka
Afilipoaie Anita-Katalin
Demeter Szófia
Vale Viktória
Szeles Balázs
Salló Mátyás
Ötvös Sára

Bálint Lilla
Bálint Soma
Szőke Apor-Farkas
Szőke Nimród-Tas
Voslăban Rareș-Nicolae
Nuber Viktória
Kelemen Dávid

Sinka Alexandra
András Huba
Barcsa Kincső
Antal Angyalka-Gabriella
Benedek Dorka
Gabor Veronika-Viktória
Sárosi Vivien

Balló Barabás – Simon Aranka
Bors György – Simon Erzsebet-Julia

Vága Emil-Daniel – Darvas Katalin
Ferenczi János – Durugy Enikő

Orbán Zsolt – Géczi Renáta
Chiriac Eduard-Sebastian – Istrate Teodora

László Antal – Salamon Emőke-Katalin

ELHALÁLOZÁS
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 → Páll Lajos-kiállítás-megnyitó    január 12. 

 → World Snow Day (A hó világnapja)  január 17. 

 → Winter triatlon-  
és duatlonbajnokság   február eleje 

 → Hargita Megyei Farsangbúcsúztató  február 18. 

 → Transylvanian Design Week   február 18. 

 → Nagy István-kiállítás-megnyitó    március 28. 

 → A magyar költészet napja     április 11. 

 → 400 éves a Mikó-vár    április 23. 

 → Unscene     május 3–9. 

 → Cloud Youth Festival   május 5–7. 

 → Csíkszeredai Könyvvásár    május 11–14. 

 → Csíki Majális    május 12–14. 

 → Hargitai Megyenapok    május 19–29. 

 → Csűrdöngölő Gyermek-  
és Ifjúsági Néptánctalálkozó     május 25. 

 → Csíksomlyói pünkösdi búcsú   május 27. 

 → Gyermeknap     június 1. 

 → NyárON Szereda    június 15–18. 

 → Filmszereda    június 21–25. 

 → Harghita Hill Climb Challenge    június 24–25. 

 → Múzeumok éjszakája    június 24. 

 → A székely népviselet napja    június 30. 

 → Ákovita Nemzetközi Párlat-  
és Pálinkaverseny    június 30. 

 → Aquatlon országos bajnokság   június közepe 

 → Ezer Székely Leány Napja    július 1. 

 → Csíkszeredai Régizene Fesztivál    július 9–16. 

 → Csíki Jazz    július 28–30. 

 → Csíkszeredai Városnapok    augusztus 2–6. 

 → DobBan Ritmusfesztivál    augusztus 4–6. 

 → Székelyföld Kerékpáros Körverseny  augusztus 8–12. 

 → Mindennapi kenyerünk.  
Szent István ünnepe    augusztus 20. 

 → Running Festival Csíkszereda    szeptember 15–16.  

 → TEDx   október 

 → B2B Trade Show Csíkszereda   október 

 → Az aradi vértanúk emléknapja    október 6. 

 → Filmtettfeszt    október 6–8. 

 → Székelyföld Napok    október 6–15. 

 → Megemlékező ünnepség  
(az ’56-os forradalom évfordulója)   október 23. 

 → Erdélyi Prímások Találkozója    november 15–17. 

 → Adventi gyertyagyújtás    november 26.,  
   december 3., 10., 17.    

 → Mikulás-váró ünnepség    december 5. 

 → Az év sportolója díjátadó    december 28. 

ESEMÉNYNAPTÁR, 2023


