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• Rendszeres filmve-
títéseket szeretnének 
a Csíki Moziban, fiatal 
vállalkozókat segítő 
központot hoznak létre, 
a lezárt vasúti aluljáró 
átadását pedig hivata-
losan is kéri a város a 
szaktárca és a vasút-
társaság illetékeseitől. 
Egyebek közt erről is 
határoztak a csíksze-
redai önkormányzati 
képviselő-testület 
pénteki rendes ülésén, 
ahol az RMDSZ-frak-
ción belüli ellentét is 
felszínre került.

KOVÁCS ATTILA

H argita megye prefektusa 
levélben kérte a városi ön-
kormányzatot, hogy Szé-

cseny városrész nemrég elfogadott 
utcaneveinek román megfelelőjét 
is tüntessék fel a névtáblákon. 
Erre reagálva Tőke Ervin önkor-
mányzati képviselő napirend előtti 
hozzászólásában azt javasolta, az 
utcákat inkább nevezzék el a csíki 
olimpikonokról, így a neveket nem 
kellene lefordítani. Korodi Attila 
polgármester szerint nincs szükség 
a vita elhúzódására, mert akkor a 
szécsenyieknek később lesz módjuk 

személyi igazolványokat igényelni. 
Mivel a közösségtől érkeztek az ut-
canévjavaslatok, ezért őket fogják 
megkérdezni az ügyben – tette hoz-
zá. Szikszay László képviselő arról 
érdeklődött, hol tart a Vákár Lajos 
Műjégpálya átvételének folyamata 
az Ifj úsági és Sportminisztériumtól 
a város hatáskörébe. A városvezető 
azt mondta, jelenleg az épület körü-
li területek telekkönyveinek egysé-
gesítése van folyamatban, ezután 
lehet kormányhatározattal átadni a 
városnak a létesítményt.

Filmvetítések 
rendszerességgel

Több olyan határozatot is elfogadott 
a testület, amelyeket Korodi Attila 
polgármester stratégiai fontosságú-

aknak nevezett. Ilyen a Csíki Mozi 
működtetésének átadása ötéves idő-
szakra a Pro Cultura Siculi Közössé-
gi Fejlesztési Egyesület részére. Az 
egyesület, amelynek alapító tagja a 
város, a Szakszervezetek Művelődé-
si Házát is működteti, amelyet egy 
civil szervezeteket és vállalkozáso-
kat befogadó inkubációs központtá 
szeretnének fejleszteni pályázati 
támogatással. Korodi szerint a Csíki 
Mozinak is vannak felületei, ame-
lyeket be lehet kapcsolni ebbe a 
rendszerbe, ugyanakkor szeretnék 
elkezdeni a rendszeres fi lmvetítése-
ket is a moziban.

Egy másik ilyen határozat a Kos-
suth Lajos utcai, galériának használt 
felületnek szánt új rendeltetés: ott fi -
atal vállalkozókat segítő központot, 
coworking irodát hoznak létre, mert 

a Szakszervezetek Művelődési Házá-
nak átalakítása még sok időbe telik. 
Arról is határozat született, hogy a 
város hivatalosan kéri a Szállítási 
Minisztériumtól és a Román Vas-
úttársaságtól a több éve lezárt, ko-
rábban rendszeresen szemétteleppé 
vált vasúti aluljáró átadását, amiről 
már Bukarestben egyeztettek – kö-
zölte a városvezető. Ezt felújítják és 
a város tartja fenn a szándék szerint. 
Mivel a törvény biztosítja Kovászna 
és Hargita megye számára, hogy egy 
integrált területfejlesztési intézke-
déscsomagot hívjon le uniós pénz-
forrásokból, arról is döntöttek, hogy 
a város csatlakozik a Csomád-Bál-
ványos Közösségi Turizmusfejlesz-
tési Egyesülethez. A Kovászna me-
gyeiekkel folytatott egyeztetés után 
dőlt el, hogy az említett közhasznú 

egyesületet terjesztik ki azzá az 
intézménnyé, amely a különböző 
országos operatív programokból 
közvetlenül tud lehívni forrásokat, 
kiküszöbölve a központosítást – in-
dokolta a polgármester. A testület új 
tagokat jelölt ki a Suta Egyesületbe 
is, amelynek Csíkszentlélekkel kö-
zösen a Suta-tó helyreállítása után 
ennek környezete számára további 
fejlesztéseket kell kezdeményeznie.

Vita egy rendezési tervről

A Testvériség sugárút és a Tudor 
Vladimirescu utca kereszteződése 
mellett, az egykori Akarat sportköz-
pont helyére kerülő Lidl áruház épí-
téséhez szükséges övezeti rendezési 
terv (PUZ) elfogadásáról szóló 
határozat megszavazásakor 
felszínre került az önkor-
mányzati RMDSZ-frakción 
belüli ellentét. Szőke Domo-
kos képviselő azt kifogásol-
ta, hogy az önkormányzati 
szakbizottságokban eldöntötte-
ket a tanácsülés alatt módosítják, 
megváltoztatva a határozatot – ezt 
mazsolázásnak minősítve. Bors 
Béla alpolgármester visszautasítot-
ta ezt, jelezve, akkor térnek vissza 
egy anyagra, ha módosítások tör-
ténnek. Hozzátette, az összevont 
szakbizottsági ülésen a többség az 
igényelt módosítást rendben talál-
ta, ugyanakkor további kiegészíté-
sekre is lesz még mód.

Hivatalosan kérik a Szállítási Minisztériumtól 
és a Román Vasúttársaságtól a több éve 
lezárt, korábban rendszeresen szemétteleppé 
vált vasúti aluljáró átadását
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SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen négy közte-
mető van az önkormányzat 

tulajdonában: a Jeddi úti városki-
járatnál lévő, a Somostető 

melletti Nyár utcában lévő 
(ez korábban a szegények 
temetője volt, de aztán a 
szabad helyek függvényé-
ben bárki temetkezhetett 
ide), a nagykórház mögöt-
ti temető és a remeteszegi. 

Mint Libeg Mariustól, a vá-
rosháza képviselőjétől megtudtuk, 
a temetők telítettek, a sírhelyek 

hosszú távra használatba vannak 
adva. Akik most a városi temetőkbe 
szeretnék helyezni elhunyt szerettü-
ket, másoktól vehetik át a sírhelyet, 
vagy a hozzátartozók hiányában a 
temetőgondoksághoz visszakerült 
helyeket vehetik át.

A remeteszegit lehetett bővíteni

Azt is megtudtuk, hogy legutóbbi 
ülésén a helyi tanács jóváhagyta két 
telek megvásárlását a remeteszegi te-
mető bővítése céljából. A szóban for-
gó szabad terület két parcellából áll, 
egyik 5000 négyzetméter (amelynek 
egy tulajdonosa van), a másik 1500 
négyzetméter (ennek két tulajdonosa 

van). A tanácsosok által kijelölt bi-
zottság tárgyalásokat kezdeményez 
a tulajdonosokkal a terület megvá-
sárlásáról. A remeteszegi temetőt 
legutóbb 2016-ban bővítették, akkor 
a református egyházzal való együtt-
működési szerződésnek köszönhető-
en nőtt meg a temető területe 14 ezer 
négyzetméterrel. Ezen a területen 
utat is kialakítottak, és a fennmara-
dó részt a megkötött egyezség szerint 
használja az egyház és a város.

Vannak még lehetőségek

Marius Libeg azt is elmondta, hogy 
a Nyár utcai temető esetében nincs 
lehetőség a bővítésre, de a Jeddi 
utcai temető bővítéséről, újabb te-

rület lehetséges megvásárlásáról is 
egyeztetnek. Mi több, ami után tisz-
tázódik a nagykórház mögötti húsz 
hektáros terület tulajdonjoga és ki-
derül, mennyi lesz a Maros Megyei 
Tanácsé s mennyi a városé, akkor 
ott is a város területét a temető bőví-

tésére fogják használni. A városhoz 
tartozó temetők mellett Marosvásár-
helyen vannak felekezeti temetők is, 
de azok is telítődtek, új sírhelyeket 
szinte lehetetlen kialakítani, mind-
össze a korábbi helyeket lehet meg-
vásárolni, megváltani.

Telítődtek a köztemetők, újabb telkeket kell vásárolni
• Marosvásárhelyen a remeteszegi temető bővítéséről 
döntött a helyi tanács: két újabb földterületet vásárol-
nak meg, hogy növelni tudják a város tulajdonában lévő 
sírhelyek számát. Jelenleg a városi temetők nagyon telí-
tődtek, így ahol lehetséges, a bővítésüket fontolgatják.

Minden talpalatnyi föld foglalt már, 
újabb telkeket kell vásárolni

▸  FOTÓ: RAB ZOLTÁN

Ismét kérik a vasúti aluljárót
Ülésezett a csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület




