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• A város- és térség-
fejlesztés szempont-
jából mérföldkőhöz 
érkezett Csíkszereda. 
A fejlesztésekhez hoz-
zárendelt országos 
finanszírozási vagy 
európai léptékű tá-
mogatási rendszerek 
lehívását a tervezés 
időszaka előzi meg – 
erről tartott sajtótájé-
koztatót Korodi Attila 
városvezető.

KORPOS ATTILA

A csíkszeredai polgármester 
a 2021–2030 közötti idő-
szakra vonatkozó Integrált 

Városfejlesztési Stratégia elkészíté-
séről számolt be a sajtóeseményen. 
„Bár jelenleg 2025-ig érvényben van 

egy városfejlesztési csomag, 
a közviták, az európai regio-
nális fejlesztési keretprog-
ramok és a járványhelyzet 
miatt kialakult programok 
új prioritásokat jelöltek 

meg számunkra az ezt köve-
tő időszakra is” – vezette fel. Tám-
pontok után érdeklődve tudatta, 
az autóbuszhálózat fejlesztésének 
projektje például az európai uniós 
támogatású fenntartható mobilitási 
terv részeként valósul meg, ahogy a 

vasúti felüljáró újjáépítése is ennek 
az eredménye. Másik példaként az 
egyre szélesebb körű tömbházszige-
telési programot említette. 

A fejlesztési területek

Bíró Zoltán – aki a város integrált 
fejlesztési stratégiájának kidolgo-
zásáért felelős irodát vezeti – meg-
jelölte a négy fejlesztési területet. 
Az életminőség és társadalmi jó-
lét program az infrastrukturális 

és szolgáltatásokkal kapcsolatos 
fejlesztéseket fogja tartalmazni. 
Másodikként a versenyképesség 
és a smart, azaz okos programok 
kapnak hangsúlyt, amely a gaz-
daságfejlesztési és az okos város 
címszó alatti programokat takar. 
A Zöld Csíkszereda program a 
környezetvédelemre és környezet-
gazdálkodásra, végül a társadalmi 
felzárkózás programcsomagja a 
szociális kérdésekre fog irányul-
ni. „A gyakorlati kivitelezés szem-

pontjából fontos, hogy a lakosság 
ezekhez a fejlesztési ötletekhez 
saját ötleteivel is hozzájáruljon. 
Ezért a városháza honlapján két 
nyelven kérdőív formájában vagy 
a tanintézmények által kinyomta-
tott formában lehet megosztani az 
elképzeléseket” – közölte a társa-
dalomkutató antropológus.

Dósa Eszter, a polgármeste-
ri hivatal Európai Integrációs és 
Projektmenedzsment Irodájá-
nak vezetője elmondta, azokra a 
megfogalmazott beruházásokra 
lesz lehetőség pályázni, amelyek 
benne vannak ebben a stratégiai 
tervben. Megjegyezte, ide nem-
csak azok a fejlesztések kerülnek 
be, amelyeket az önkormányzat 
valósítana meg, hanem minden, a 
magán- és civil szektorhoz tartozó 
tervezet is. 

Szakszavakba csomagolt jövőkép
Így látja a városvezetés tízéves periódusban a hargitai megyeszékhelyet

A vasúti felüljáró újjáépítése 
fogja jelenteni a legnagyobb 
kihívást
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A környezetvédelem témaköre 
az egyik legfontosabb közös-

ségi kihívás, hiszen az ebbéli kul-
túránk még javításra szorul, ami 
a szemetelés problémájából is lát-
szik – jelentette ki Bálint Elemér 
Imre oroszhegyi polgármester a 
székelyszentkirályi projektindító 
bemutatón. Úgy véli, hogy a men-
talitásváltás érdekében minél töb-
bet kell beszélni a témáról mind a 
gyerekekkel, mind a diákokkal és 
a felnőttekkel. Ebben akar segíteni 
a Sóvidék–Hegyalja LEADER Egye-
sület tervével, amelynek megvalósí-
tása érdekében gyergyószéki, szin-

tén LEADER-es társszervezetükkel 
közösen pályáztak az Európai Unió 
Vidéki Beruházások Ügynökségé-
nél (AFIR) összesen 200 ezer euró-
ért. Ennek felhasználása nagyjából 
fele-fele arányban oszlik meg a két 
térség között.

Számos program

A gyerekek képzésével el szeretnék 
érni, hogy egy környezettudatos 
nemzedék nőjön fel, akik szüleik-
nek is átadják majd a tanultakat 
– fejtették ki az ötletgazdák. Elkép-
zeléseiket egyebek mellett környe-
zettudatos nevelés – a vidék, illetve 
a problémák feltérképezése, hulla-
dékgazdálkodás stb. –, kerékpáros 
oktatás, iskolai versenyek, öko-

turisztikai népszerűsítő karaván 
és táboroztatás révén valósítanák 
meg. Ennek érdekében a térséghez 
tartozó községek iskoláival szeret-
nének szerződést kötni. Erről be-
szélgettek a projektindító sajtótájé-
koztatót követően is, ahol már több, 
az udvarhelyszéki térséghez tartozó 
tanintézet is jelezte, hogy részt ven-
ne a tevékenységen. A cél az, hogy 
legalább tíz iskolában megtarthas-

sák a képzéseket, mintegy hatszáz 
diákot oktatva. A projektet jövő év 
végéig kell lebonyolítani.

Az oktatásról

Az eseményen bemutatkozott Amb-
rus László az Agora Munkacsoport 
részéről, aki a környezettudatos ne-
velésből veszi majd ki a részét. Előa-
dásaival a helyi értékekre szeretné 

felhívni a diákok fi gyelmét, ugyan-
akkor közelebb hozná hozzájuk a 
környezetvédelmet, amely a min-
dennapjaik része kell legyen. Simon 
Szilárd, a Szekler Teker Egyesület 
vezetője közölte, biztonságos 
és magabiztos kerékpáro-
zásra fogják oktatni a gye-
rekeket, nagy hangsúlyt 
fektetve a baleset-megelő-
zésre. Nemcsak elméleti, 
de gyakorlati órákat is fog-
nak tartani. „Általában a 
balesetek abból adódnak, 
hogy a gyerekek 14 évesen 
biciklire ülnek és kimen-
nek a forgalomba anélkül, 
hogy bárki is beszélt volna nekik 
a szabályokról” – fejtette ki Simon 
Szilárd, hogy mi az, amit megvál-
toztatnának a képzésekkel.

Környezettudatosságra, egészséges életmódra nevelnek
• Az általános iskolások környezettudatossági kultú-
ráját fejlesztené a Sóvidék–Hegyalja LEADER Egyesület, 
amely ennek érdekében képzéseket és tábort is szervez 
a diákok számára. Jelenleg a térségükhöz tartozó tanin-
tézetekkel egyeztetnek a megvalósítás mikéntjéről.

Bálint Elemér Imre: beszélni kell 
a kör nye zettudatosságról, hogy meg-
változzon az emberek mentalitása
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