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januári ifj úsági konzultáció eredmé-
nyeként – amelyet 1122 fi atal töltött 
ki – az önkormányzat egy ifj úsági 
iroda megnyitását tervezi augusztus 
elejére, azzal a céllal, hogy a kon-
zultáció során jelzett problémákra 
választ adjon és egyben gyors meg-
oldást kínáljon. Az iroda lehetőséget 
biztosít különböző projektekben való 
részvételre, segítséget nyújt ezek le-
bonyolításában, illetve helyet kínál 
ifj úsági szervezetek gyűléseinek is. 
Egy másik fontos célkitűzés, hogy 
barátságosabbá, könnyen hozzá-
férhetővé tegyék az ügyintézést a 
fi atalok számára, csökkentsék a vá-
rakozási időt, valamint tájékoztatást 
adjanak a nemzetközi mobilitási 
programokra vonatkozóan, és egy-
ben partnerséget alakítsanak ki akár 
uniós, akár országos szervezetekkel.

A város ugyanakkor megvásá-
rolta a Kárpát-medencében egye-
dinek számító, egykori szemerjai 
dohánygyár épületét, melyet családi 
és kulturális központtá alakítanak. 
A tervezési folyamatba a fi atalokat 
is bevonják. A Borvíz utcában fi atal 
családoknak szánt sorházakat fog-
nak felhúzni, és újabb ANL-s tömb-
házak is fognak épülni a városban.

Negyvenezer a cél

A Székelyudvarhelyt tavaly ősz óta 
vezető új csapat négy fontos terüle-
tet határozott meg, amelyek mentén 
el szeretnék érni, hogy a fi atalok itt-
hon maradjanak – tudtuk meg Pálfi  
Kinga alpolgármestertől. Céljuk egy-
részt, hogy a város lakossága ismét 
érje el a 90-es évek elején mért 40 
ezret a jelenlegi 36–37 ezerhez ké-
pest. „Udvarhelyt, mint a többi szé-
kelyföldi várost, kétszeresen negatí-
van érintette a fi atalok kivándorlása. 
Hiszen elmentek a munkaképes fi a-
talok, de nemcsak velük lettünk 
kevesebbek, hanem azokkal a gye-
rekekkel is, akiket ők már máshol 
nevelnek. Ezt a folyamatot szeretnék 
megállítani, ez a távlati cél, amely 
érdekében dolgozunk” – magyaráz-
ta az alpolgármester.

Oktatás- és gazdaságfejlesztés

Pálfi  Kinga felsorolta azokat a terüle-
teket, ahol úgy érezik, hatni tudnak a 
fi atalokra, fi atal családokra. Elsőként 
az oktatást említette: olyan óvodákat 
és iskolákat szeretnének kialakítani, 
ahol a gyermekek jól érzik magukat. 
Ennek érdekében több épületet hőszi-
geteltetnek, két iskolának tornater-
met építtetenek, és ahol szükséges, 
ott kicserélik az iskola fűtésrendsze-
rét. Ugyanakkor részt szeretnének 
venni az országos bölcsődeépítési 
programban is. Emellett a felsőok-
tatás és a felnőttképzések támoga-
tása is fontos a székelyudvarhelyi 
városvezetés számára. „Áprilisban 
aláírtunk a Babeș–Bolyai Tudomány-
egyetemmel egy együttműködési 
szerződést, ennek részét képezi az IT 
mesteri program, de szeretnénk bőví-
teni az IT-park tevékenységét is, így 
már középiskolásokat is bevonnánk” 
– részletezte elképzelésüket az alpol-
gármester.

A másik fontos terület, amelyen 
keresztül hatni lehet a fi atalokra, 
a gazdaság. A már említett IT-to-
vábbképzések és a Regionális IT 

Fejlesztési Program bővítése ide is 
kapcsolódik, hiszen ezek által az 
Udvarhelyen működő cégeknek le-
hetőségük van arra, hogy jól képzett 
szakembereket alkalmazzanak. A 
gazdaságfejlesztés jegyében a Har-
ghita Business Center inkubátorház-
ban nemrég elindították a Startolj 
velünk Udvarhelyen programot, 
amelynek keretében olyan fi atalokat 

támogatnak, akik saját vállalkozás 
indítását tervezik. Nemsokára pedig 
elkezdődnek a kisipari inkubátorház 
építési munkálatai, ez egy pályázati 
terv része.

Ugyanakkor az udvarhelyi vá-
rosvezetés is tisztában van azzal, 
hogy a fi ataloknak nemcsak jó 
munkahely re, hanem megfelelő lak-
hatási lehetőségre is szükségük van, 
ennek jegyében láttak neki már ko-
rábban az Országos Lakásügynök-
ségen (ANL) keresztül ifj úsági laká-
sok, illetve a városi kórház udvarán 
szolgálati ingatlanok építésének. 
„Az idei költségvetés része a Csere-
hát negyed városrendezési tervének 
elkészítése is. Itt van a városnak egy 
saját területe, amelyet a Székelyud-
varhely hazavár program keretében 
fi atal családoknak akarunk odaad-
ni, hogy építkezni tudjanak. A több 
hektáros területen legalább 20–30 
fi atal családnak volna lehetősége 
letelepedni” – tudtuk meg az alpol-
gármestertől.

Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan 
ugyanakkor Székelyudvarhelyen is 

nagy fi gyelmet szentelnének a kul-
turális élet felpezsdítésének. „Meg-
győződésem, hogy akkor érzik a 
fi atalok, hogy érdemes itt lakni, ha 
van közösségi érzés, azt érzik, hogy 
Udvarhelyen jó élni. A másfél éves 
pandémia visszaszorította ezt a le-
hetőséget. Most az olyan tevékenysé-
gekre szeretnénk hangsúlyt fektetni, 
amelyek felemelnek, a lelkünket 

melengetik, amelyek segítenek a 
megtartó kapcsolatok kiépítésében. 
Olyan várost szeretnénk, ahol jó ér-
zés lakni” – fogalmazott Pálfi  Kinga.

Teret adnak a vállalkozóknak 
és a művészeknek

Csíkszeredában is hasonló kezde-
ményezésekben gondolkodnak, az 
önkormányzatnak azonban komoly 
nehézséget jelent, hogy a városnak 
nincsenek saját területei és ingat-
lanjai. Sógor Enikő alpolgármester 
arról számolt be, hogy szeretnének 
mielőbb létrehozni egy inkubátorhá-
zat, ehhez pedig területet terveznek 
vásárolni. A fi ataloknak szeretnék 
átadni a volt szakszervezeti mű-
velődési házat is, amelyet a város 
megvásárolt. Itt van egy jól felszerelt 
színpad, a helyszínen 500–1000 né-
ző előtt lehet előadásokat tartani. Az 
előadótermet megtartanák, az ingat-
lan többi részében pedig ugyancsak 
inkubátorházat hoznának létre, ez 
viszont többéves folyamatot felté-
telez. Egy másik helyszínen közös 

munkatereket, úgynevezett cowor-
king helyiségeket szeretnének ki-
alakítani fi atal vállalkozók számára. 
Ezt egy korábban galériaként műkö-
dő helyszínen képzelték el, amely-
nek átalakítása folyamatban van, a 
tervek szerint egy-két hónap múlva 
már használható lesz.

A fi atalok hazacsalogatása szem-
pontjából Csíkszeredában is priori-
tásként kezelik az oktatásfejlesztést, 
ennek jegyében a Semmelweis Egye-
temmel közösen felsőfokú ápolókép-
zést indítanak. A megyeszékhelyen 
egyébként is jelentős a közalkalma-
zottak száma, nagy részük pedig 
a megyei egészségügyi intézmé-
nyekben dolgozik, így utánpótlásra 
mindig szükség van. „A városháza 
személyzeti felépítésén is részben 
változtattunk: fi atalok számára hir-
dettünk meg állásokat, ezt pedig 
folytatjuk. A bérezést is sikerült ver-

senyképessé tenni” – mutatott rá Só-
gor Enikő.

Fellendítenék a kulturális életet

Csíkszereda is tervezi, hogy részt 
vesz az országos bölcsődeépítési 
programban, ezenkívül a kulturális 
élet fellendítésére is fi gyelmet szen-
telnek. „A fi atal képzőművészek 
körében végeztünk felmérést, meg-
kérdezve, hogy kinek milyen gond-
jai vannak. Több mint 35 művész 
jelezte, hogy nincs megfelelő alkotói 
tere, műhelye. Vállaltuk, hogy egy 
régi kazánházat átalakítunk mű-
vészeti térré. Kértük a közműveket, 
hogy ezt a kazánházat ürítsék ki, és 
közben keressük a pályázati lehető-
ségeket, hogy legyen meg a forrás 
a terv megvalósítására” – magya-
rázta. Nemrég a fi atalok körében is 
végeztek egy felmérést, ebben mint-
egy 200-an vettek részt. „Sok értékes 
információt kaptunk például arról, 
hogy hol szeretnének továbbtanulni 
vagy éppen milyen zenét hallgatnak 
szívesen.”

Sógor Enikő szerint azoknak a fi -
ataloknak, akik nem feltétlenül arra 
vágynak, hogy minden este nyüzsgő 
helyen legyenek és koncerteken ve-
gyenek részt, Csíkszereda ideális hely.

Bevonni és értékelni a fiatalokat

Hasonló módszert választott a ma-
rosvásárhelyi városvezetés is, ahol 
szintén azt szeretnék elérni, hogy a 
fi atalok úgy érezzék, az önkormány-
zat nyitott, meghallgatja elvárásai-
kat, kérdéseiket, ötleteiket. „Eddig 
ki voltak zárva a rendvényekből, 
döntésekből. Most átadtuk a fi ata-
loknak a teret, sétálóutcák kialakí-
tását hirdettük meg, az idei feszti-
válok nem a városon kívül, hanem a 
várban lesznek, például a Vibe és az 
Awake is” – részletezte Soós Zoltán 
polgármester.

A településvezető ugyanakkor 
tisztában van azzal, hogy a jó közér-
zet nem elég ahhoz, hogy egy fi atal 
úgy döntsön, itthon marad. Prioritás 
a munkahelyteremtés, ennek jegyé-
ben a marosvásárhelyi polgármesteri 
hivatal is több állást hirdetett kifeje-
zetten fi atalok számára. Soós Zoltán 
bízik benne, hogy első mandátuma 
végéig száz fi atallal bővül a hivatal 
apparátusa, természetesen nem a ré-
gi, jó szakemberek hátrányára.

A polgármester ugyanakkor ar-
ról is beszámolt, hogy nemrég részt 
vett egy menedzsertalálkozón, ame-
lyen több nagy cég is jelezte beru-
házási szándékát. „Eddig 3–4 cég 
rúgott labdába Marosvásárhelyen. 
Most az az üzenetünk, hogy nyitva 
van a kapu. Azt szeretnénk, hogy a 
fi atal vállalkozók – de nem csak – 
bizalommal forduljanak hozzánk. 
Tudjuk, hogy egy-két évbe beletelik, 
amíg megszületik a bizalom, amíg 
azt fogják mondani rólunk, hogy 
Marosvásárhely a normalitás meze-
jére lépett” – fogalmazott az elöljáró. 
Vásárhelyen is tervezik ugyanakkor 
egy vállalkozói inkubátorház létre-
hozását.

„Legyen választási lehetőség”

A marosvásárhelyi polgármester úgy 
véli, fontos, hogy legyenek olyan ter-
vek, amelyek vonzók a fi atalok szá-
mára, ilyen például a Téglagyár mö-
götti városi park kialakítására vagy 
a Víkend II. megépítésére vonatkozó 
kezdeményezés. Egy másik, a témá-
ba vágó intézkedésként az önkor-
mányzat különféle kedvezményeket 
biztosít a nagycsaládosok számára, 
így például a szemétdíj esetében, de 
kedvezőbb feltételekkel látogathat-
ják a városhoz tartozó alintézménye-
ket is. Továbbá folyamatban van az 
ANL-lakások építése, illetve szociá-
lis jellegű ingatlanokat is terveznek, 
amelyeket a kisebb jövedelmű csalá-
dok számára tartanak majd fenn.

„Minden intézkedésünkkel azt 
üzenjük, hogy Marosvásárhelyen 
gyökeresen megváltozott a város-
vezetés, partnerként tekintünk 
mindenkire. Nem ijedünk meg a 
kritikától, hanem elfogadjuk, mert 
építő lehet. Fontos számunkra, hogy 
fejlesszük a várost, hogy a fi atalnak 
ne legyen kötelező elmenni, legyen 
választási lehetősége, legyen lehető-
sége maradni, itthon élni, boldogul-
ni” – hangúlyozta Soós Zoltán.

„ Fontos számunkra, hogy 
fejlesszük a várost, hogy 
a fi atalnak ne legyen kö-
telező elmenni, legyen 
választási lehetősége, le-
gyen lehetősége maradni, 
itthon élni, boldogulni. A hazatelepülésre ösztönző 

különböző kedvezmények 
önmagukban nem elegendők. 
A székelyföldi településeken 
a fiatalokat célzó programok, 
a kulturális élet felpezsdítése is 
a „hazaváró” stratégiák alappil-
lérei közé tartoznak
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