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TISZTELT SZATMÁRIAK!
Városunk az elmúlt évek legnagyobb
fejlődési időszakát tudhatja maga
mögött, ez pedig az Önök és az
RMDSZ-es városvezetés érdeme.
Az európai uniós források lehívása
mellett az utcák korszerűsítése, a
közszolgáltatások minőségének javítása,
a nagy beruházások beindítása, a zöld
területek szépítése is prioritásunk volt
az utóbbi 4 évben, de minden területen
érezhető a fejlődés városunkban.

Mozgásba hoztuk a várost: az
önkormányzati munkánk és a
magánberuházások új lendületet
hoztak a sokáig elhanyagolt
megyeszékhelyen, az eredmények
már egyértelműen láthatóak:
felzárkóztunk a környező városok
szintjére, Szatmárnémeti fejlődik
és egyre szebb, élhetőbb lesz.
A választási kampányban ellenfeleink
álszent kritikával, alantas támadásokkal
próbálják majd kétségbe vonni az
eredményeinket.

Mi azonban végezzük a munkánkat,
folytatjuk városunk fejlesztését.
A mi csapatunknak vannak megoldásai és
van hosszú távú víziója arról, milyennek
szeretnénk látni Szatmárt négy év múlva:
ahol jó élni, ahová érdemes visszatérni.
Kérem, fogadják rövid beszámolónkat
legfontosabb eredményeinkről és
városfejlesztési terveinket a következő
időszakra.
Köszönettel,
Kereskényi Gábor
és csapata

ÉPÜL, SZÉPÜL A VÁROS
SZATMÁRNÉMETIBEN
ÖSSZESEN 446 UTCA VAN.
ENNEK EGYHARMADÁT
KORSZERŰSÍTETTÜK.
2016-tól mostanáig:
149 utcát, járdaszakaszt és
közteret újítottunk fel.
több mint 50 kilométeres
szakaszon összesen 150.717
négyzetméter utcát aszfaltoztunk.
150 kilométernyi felületen,
összesen 121.996 négyzetméter
járda kapott új aszfaltréteget vagy
térburkolókövet.

HOGYAN VETTÜK
ÁT A VÁROST
2016 JÚNIUSÁBAN?

A 2012-2016-os időszak utolsó
éveire a város útjavítási szerződés
nélkül maradt. Ennek az volt a
következménye, hogy 2014 nyarától
az önkormányzat egyetlen utat sem
tudott feljavítani a városban.
Több száz gödör tátongott és
tíztucatnyi leromlott állapotú utca,
park és köztér várt felújításra.
A megörökölt projektek pedig –
például a Decebal híd – hemzsegtek
a súlyos tervezési hibáktól.

FEJLESZTÉSEINK
EZEN A TERÜLETEN:
A korábbiaknál sokkal jobb
minőségű munkálatokat végeztek
a vállalatok. Úgy a munkálatok
alatt, mint azok átvételekor
szigorúan ellenőriztük őket.
Szakmai és főleg stratégiai alapon
választottuk ki a felújításra kerülő
utcákat.
Ahol lehetséges volt, a járdák
aszfaltozása helyett az
esztétikusabb térburkolóköveket használtuk.
Összehangoltan, az E-ON-nal,
Electricával, az Apaserv RT-vel és
az RDS-el egyeztetve dolgoztunk.
Négy év folyamatos munkájának
eredménye, hogy 2020 tavaszára
jóval kevesebb kátyús utca
maradt.

Megköveteltük a modern
technológiát és jó minőséget.

Előtte és utána: az Oituz övezet

A KORSZERŰSÍTETT UTCÁK
KÖZÜL, A TELJESSÉG IGÉNYE
NÉLKÜL KIEMELJÜK A
KÖVETKEZŐKET:
Independenţei sugárút, Transilvania sugárút,
Károlyi út, Lucian Blaga sugárút (részlegesen),
Cloşca sugárút (részlegesen), Octavian Goga
sugárút, illetve a következő utcák: Ioan Slavici,
Toamnei, Ion Creangă, Arad, Mică, Fraternităţii,
Egalităţii, Ion Ghica, Lunca Sighet,
Gavril Lazăr de Purcărete, Ana Ipătescu,
Nicolae Golescu, Tineretului, 9 Mai 1877,
Nicolae Iorga, Ambudului, Gorunului,
Avram Iancu, Voltaire, 1 iunie, Diana,
Iuliu Coroianu, Digului, Mărăși, Ferăstrău,
Jubileului, Eroii Revoluției (István-téri) park,
Intersectia Burdea, Depozitelor, Proiectantului,
Bârgăului, Sadoveanu, Bujorului, Almaşului,
Gabriel Georgescu, B.P. Haşdeu, Braşov,
Vulturului (részlegesen), Fântânele, Milcov,
Cerbului (részlegesen), Banat,
Alecu Russo (részlegesen).

AZ EREDMÉNYEK
MAGUKÉRT BESZÉLNEK!

Előtte és utána: a Proiectantului sétány

Előtte és utána: a Kossuth kert környéke

FELÚJÍTOTTUK A KÖVETKEZŐ
JÁRDASZAKASZOKAT ÉS
KÖZÖSSÉGI TEREKET:
Október 25. tér, Kossuth-kert, Titulescu park,
Eroii Revoluției (István-téri) park, Soarelui park, Május
14. tér, Transilvania sugárút, Károlyi út, Traian sugárút,
I.C. Brătianu sugárút, 1. Decembrie 1918. sugárút,
Eugen Lovinescu, Al. Ioan Cuza, Unirii sugárút, Ion
Creangă, Arad, Eroii Revoluției, Argeșului, Ilarie Chendi,
Aviatorilor, Drăganilor, Nicolae Iorga, Toamnei, Mică,
Fraternităţii, Egalităţii, Ion Ghica, Grigore Ureche,
N. Titulescu, Gabriel Georgescu, Sighişoara,
Gavril Lazăr de Purcărete, Dsida Jenő, Rândunelelor,
Barbu Ștefănescu Delavrancea, Szigetlanka (Lunca
Sighet), B.P. Haşdeu, Ana Ipătescu, Bujorului, Nicolae
Golescu, Tineretului, 9 Mai 1877, Anghel Saligny,
Ilarie Chendi, G. Bacovia, Argeşului, Anton Pann,
Luceafărului, Ion Neculce, Parcului, Almaşului, Ioan
Slavici, Wolfenbüttel, Marsilia, Ceahlăului, Paris, George
Coşbuc, Turturelelor, Iancu Jianu, 1 iunie, Ruha István
átjáró, Diana, Ferăstrău, Digului, Mărăști, Depozitelor,
Mureşului, Jiului, Târnavei, Oituz övezet, Sadoveanu,
Milcov, Iuliu Coroianu, Brânduşa, Făgăraşului, Muşeţel,
Iasomiei, Rodului tér, Zenit, Proiectantului, Jubileului,
Braşov, Vulturului, Fântânele, Cerbului, Postăvaru,
Tei parkoló.

MEGÚJULNAK KÖZTEREINK,
PARKOLÓK ÉPÜLNEK
Az elmúlt években több mint tízezer autót írattak
forgalomba Szatmárnémetiben. Akárcsak a többi
városban, az infrastruktúra korszerűsítése az egyik
legnagyobb kihívás a városvezetés számára.
Folyamatos beruházások a parkoló építés terén:
négy év alatt közel 3500 új parkolóhelyet létesítettünk
a városban. Csak 2019-ben 6 parkolóudvart építettünk,
ez 852 új parkolóhelyet jelent.
2020-ban 11 új parkolóudvar épül, erre idén
több mint 10 millió lejt fordít az önkormányzat.

Megkezdtük a tilosban parkoló autók elszállítását.
2019-ben 751 szabálytalalnul állomásozó
személygépkocsit szállítottunk el a város
közterületeiről. Ez is egy olyan lépés, amelyet
az előző városvezetés kellett volna megtegyen.
Modern körülményeket teremtünk a városi piacokon:
megújult a Kispiac és a Nagypiac, a helyi termelők és
vásárlók egyaránt értékelik a fejlesztéseket.
A közterületfenntartó folyamatos beruházásai által
felújítjuk játszótereinket, rendbetettük az Amaci úti
köztemető környékét és a Hősök temetőjét is.
Biztonságossá tettük a Coposu sétány rendezvényterét: az évek óta elhanyagolt fa felületet modern
WPC burkolatra cseréltük, kedvelt helyszíne
rendezvényeinknek, szabadidős tevékenységeknek.

FEJLESZTJÜK
A KÖZVILÁGÍTÁST
A 217 kilométeres közvilágítási hálózaton
2020 februárjáig 8192 darab új világítótestet
helyeztünk el, ebben az évben is folyamatosan
újítjuk fel a közvilágítási rendszert.
Energiatakarékos távvezérelhető LED lámpa-testeket
szerelünk a Károlyi úton, a Proiectantului sétányon, az
Unirii (Honvéd) utcán, az Ady Endre utcán, a Ștefan cel
Mare utcán, a Transilvania és Lucian Blaga sugárutakon.
A város több mint 200 pontján bővítettük a közvilágításhálózatot: utcákon, tömbházak udvarain, parkolókban.
Díszkivilágítást kaptak a város fontosabb középületei:
8 különböző felekezetű templom és több más történelmi
jelentőségű épület.
Biztonságot a gyalogosoknak: 25 gyalogátkelő kap
erősebb kivilágítást a Transilvania sugárúton, az
Unirii (Honvéd) utcán, a Lucian Blaga sugárúton, az
Independenței sugárúton, illetve a város más részein.
Bővítjük a közvilágítási hálózatot a Oituz, Prahovei
és Milcov övezetek környékén, illetve az újonnan épült
parkolókban.

KIEMELT BERUHÁZÁSOK
ELSŐ SZÁMÚ PRIORITÁSUNK A HARMADIK
SZAMOS-HÍD MEGÉPÍTÉSE.
A város egyik legfontosabb beruházása több évnyi
stagnálás után indult be.
2017 decemberében Kereskényi Gábor polgármester
aláírta a finanszírozási szerződést.
2018-ban befejeztük a tervezést, a nyomvonalon a
kisajátítást, kártalanítottuk a tulajdonosokat.

A külföldi és romániai vállalatok részvételével zajló
közbeszerzési eljárást az egyik legismertebb osztrák
építkezési vállalat nyerte, amely júliusban megkezdte
a 168.555.518,48 lej összértékű munkálatokat.

A várost elkerülő körgyűrű építésére 2017-től kezdődően
tettünk konkrét lépéseket. Az építő vállalat jelenleg is erőltetett
menetben dolgozik: épül a Petei utat a Károlyi úttal összekötő
híd, amely mentesíti a várost az áthaladó teherforgalom nagy
részétől.
Megoldást hozunk a belvárosi autósforgalom és parkolás
zsúfoltságára: két parkolóház területrendezési tervezése van
folyamatban, a Decebal és a Kogălniceanu utcákban: összesen
több mint 500 autós parkolási gondjait oldjuk meg ezzel.

Magyarország Kormányának kiemelt
beruházása az M3-as autópálya
meghosszabbítása az országhatárig:
kérésünk és a folyamatos konzultáció
eredményeképpen megépül a gyorsforgalmi út, Csengertől az autópályáig.
A jövőbeni közös tervek között szerepel
a Csenger–Óvári szakasz megépítése,
amely által Szatmárnémeti déli részének
lakosai és vállalatai sokkal könnyebben
érik el az országhatárt. Románia
kormánya pedig közbeszerzési eljárást
indított a megvalósíthatósági tanulmány
elkészítésére.

EURÓPAI UNIÓS ALAPOKBÓL
FEJLESZTJÜK A VÁROST!
A környező városoknak már
2014-re készen voltak a városi
mobilitási és integrált fejlesztési
stratégiái, mi jó pár év késéssel,
ezek elkészítésével kezdtük a
felzárkózási folyamatot.
Ebből a hátrányból sikerült több
mint 23 európai finanszírozású
projektet megnyernünk, ezzel
175 millió lejt hoztunk a városi
költségvetésbe.
A projekteknél figyelembe
vettük a szatmáriak igényeit
és próbáltuk a város nagyon
problémás részeit mihamarabb
rendbe tenni.
A pályázatírástól az átadásig nagyon
hosszú az út, így a projektjeink
különböző fázisban vannak, de az
alábbiakban felsoroltakra mind
finanszírozást nyert a város.

Visszakapja történelmi
fényét és a modern városok
mintájára megújul a gyalogosok,
kerékpárosok számára nyitott
Régi Központ.

Hosszú évekig volt a város
„szégyenfoltja” a Kubik-zóna:
Szatmárnémeti egyik legszebb
parkját, zöldövezetét hozzuk itt
létre.

Az Új Központot is felújítjuk: a
Szamoson átívelő gyalogoshíd,
a kerékpárút és az elegáns
tereprendezés által új arculatot
kap a több mint 40 éves
betonrengeteg.
Modern alapokra helyezzük a
városi tömegközlekedést:
a nemrég megérkezett 17 hibrid
autóbusszal, a Batizi úton
már épülő terminállal és egy
digitális forgalomirányító, illetve
e-ticketing rendszerrel.
Uniós finanszírozást nyert a
városi kerékpárút-hálózat
létrehozása, hogy biztonságosan
lehessen két keréken közlekedni

A batizi úti autóbusz
pályaudvar építése
már elkezdődött.

Szintén a város legrosszabb hírű
övezete az Ostrovului zóna: az
európai finanszírozású projekt
révén ez a városrész is kiemelt
figyelmet kap.
Európai uniós forrásokból újulnak
meg tanintézményeink: a 29es és 7-es óvoda, a „Kiskakas
gyémánt félkrajcárja” bölcsőde
és a Constantin Brâncuși Faipari
Líceum épülete.

Folytatódnak a lakóépületek
hőszigetelési munkálatai: csak
az elmúlt évben 317 lakás hőszigetelési projektjét indítottuk el.

Európai finanszírozásból újul meg
a 7-es számú óvoda épülete, a
munkálatok jelenleg is folynak.

A modern városok mintájára
töltőállomásokat építünk az
elektromos és hibrid autók
számára.
Uniós forrásokból új
alapokra helyeztük a
térinformatikai integrált
rendszert, valamint
a dokumentumok
digitalizálásával elektronikus
adatbázis hozunk létre.

Finanszírozást nyert a Szamospart rehabilitációja: a két híd
közötti szakaszon szabadidős
tevékenységeket kiszolgáló
övezetet létesítünk.

A Szatmárnémeti Északi
Színház stúdiójának
felújítására pályáztunk,
Ungvár városával közösen.

Európai finanszírozásból
bővítjük a városi térfigyelő
kamerarendszert.

Folytatjuk az önkormányzati
ügyvitel digitalizálását a
Polgármesteri Hivatalban
és az alárendelt
intézményekben.

Néhányan azt hangoztatják, hogy ezek
a projektek még csak ..látványterveken”
léteznek: akárcsak egy ház építésénél,
itt is sok idő telik el a tervezési, engedélyeztetési, közbeszerzési fázisokkal, de
egyre több munkálat ér építkezési fázisba.

SZATMÁRNÉMETI MEGÚJUL.

BIZTONSÁGOT
A SZATMÁRIAKNAK!
Kiemelt prioritásunk volt a helyi rendőrség fejlesztése: 2016-ban csak 66 utcai térfigyelő kamera volt
a megyeszékhelyen, jelenleg már 106 van üzembe helyezve, év végéig további 20-at szerelünk fel.
A testkamera-rendszer által sokkal hatékonyabb, átláthatóbb a helyi rendőrség működése.
Csökkent a helyi rendőrök átlagéletkora, hangsúlyt fektettünk a fizikai erőnlétükre, képzésükre.

BEZÁRTUK A
HOREA UTCAI
BŰNTANYÁT.
Folyamatban van az épület
jogi helyzetének a rendezése
és hamarosan hasznosítjuk
az épületet.

ÚJ BUSZOK, FEJLŐDÉS A
TÖMEGKÖZLEKEDÉSBEN
12 év után érkeztek új autóbuszok a városba.
Csökkentettük az autópark átlagéletkorát: 2016-ban
15 év fölötti volt, 2020 végén pedig már 10 év alatti a
Szatmárnémetiben közlekedő buszok átlagéletkora.
A tavaly érkezett 5 új ‚‚midi” és a három év alatt
vásárolt 18 jó állapotú használt autóbusz után 17 új,
hibrid üzemű Solaris autóbuszt vásároltunk uniós
forrásokból.
Az autóbuszpark felújítása mellett elkezdtük a batizi
úton az autóbusz pályaudvar megépítését, valamint
aláírtuk a szerződést a digitális forgalomirányitó és
utastájékoztató rendszer kialakítására.

17 új, hibrid üzemű Solaris autóbusz már megérkezett

Előtte és utána: civilizált körülményeket
teremtettünk a 17-es lakónegyedben is.

Előtte és utána: a régi garázserdő helyett
rendezett parkoló a Brașov utcán.

Megszépül az Új Központ: rendbetettük
az évek óta elhanyagolt közösségi tereket.

Javítottunk a város minden részén: a
hidak és a Szamos töltés feljáróit, lépcsőit.

KÖZTISZTASÁG,
HULLADÉKKEZELÉS
A 15 évvel ezelőtt megkötött
hulladékszállítási szerződésben
nem volt lehetőség a
szolgáltatások minőségi
fejlesztésére vagy azok
változtatására.

Éppen ezért 2019-ben
alapjaiban újítottuk meg
a rendszert.
Új közbeszerzési eljárásban
versenyeztettük meg a cégeket.

Az új hulladékgazdálkodási szerződés teljes mértékben meg fog felelni
az Európai Unió elvárásainak: az ország legmodernebb hulladékkezelő
rendszereinek egyike fog működni városunkban.
Néhány pont az új rendszer követelményeiből:
EURO 6-os normájú, új autó- és eszközpark
szelektív hulladékgyűjtés, öt szintű szétválasztással
nagy méretű hulladékok leadására szolgáló gyűjtőközpont
illegális szemétlerakókat büntető öko-járőrök visszaállítása

ZÖLD SZATMÁR
2018-tól az új zöldövezet karbantartási rendszerben a korábbi 2 helyett 10 övezetre osztottuk a várost,
amelyekbe belefoglaltuk a lakónegyedeket is. A munkálatokat 5 cég végzi, tevékenységüket szigorúan ellenőrzi
az önkormányzat.
2018 augusztusától összesen 2342 fát ültettünk el a város közterein, emellett 4761 méternyi élősövényt
telepítettünk.
Hosszú évek elhanyagolása után felújítottuk és újra működésbe helyeztük a Vasile Lucaciu és Soarelui parkbeli
szökőkutakat.
Az apró dolgokra is figyeltünk: lecseréltük a köztéri ivókútjainkat, 22 új kutat helyeztünk ki.

Újraépítjük az elhanyagolt zöldövezeteket:
frissen ültetett virágok a G. Călinescu parkban

FEJLESZTJÜK
AZ OKTATÁST
Bölcsődék: az utóbbi négy évben 130 új
bölcsődei helyet hoztunk létre, az idei
költségvetésből újabb bölcsődét nyitunk.
Augusztusban két új bölcsőde készült el,
ezzel újabb 60 gyermeknek biztosítva
nevelési lehetőséget.
3 oktatási intézmény teljeskörű felújítására
írtunk alá szerződést: a Kölcsey Ferenc
Főgimnázium tagóvodája, a 7-es számú
napköziotthon, ahol már elkezdődtek a
munkálatok, valamint a Constantin Brâncuși
Faipari Líceum.

A Gulliver óvoda
felújított épülete

48 tanintézmény finanszírozását
biztosítjuk, évente 3,5 millió lejt
költöttünk felszerelésekre: oktatási
segédeszközökre, épületfelújításokra.
A fejlesztések ebben az évben is
folytatódnak:
2020-ban az eddigi legnagyobb
összeget, több mint 19 millió lejt
fordítunk az oktatási intézmények
fejlesztésére. Valamennyi épületünket
folyamatosan karbantartjuk, biztosítjuk a felszerelésüket modern,
elsősorban informatikai eszközökkel.

Új épületszárnyat kapott a Johann
Ettinger Német Líceum, megújult
a Kölcsey Ferenc Főgimnázium,
a Guliver óvoda és a Hám János
Római Katolikus Líceum.
Multifunkciós sportpályákat
építettünk a Mihai Eminescu
és Doamna Stanca Kollégiumokban, az Emil Palade
Élelmiszeripari Líceumban, az
Octavian Goga Általános Iskolában,
a Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, a C. Brâncoveanu
Általános Iskolában.
Oktatási intézményeinket
a gyermekek biztonsága
érdekében tűzvédelmi riasztóval,
füstérzékelőkkel és térfigyelő
kamerarendszerrel láttunk el.
2017-től megnöveltük 75%-kal
az ösztöndíjak értékét több mint
1200 diáknak, akik jogosultak
voltak az anyagi támogatásra,
2020-ban pedig megdupláztuk
az anyagi támogatásra jogosult
tanulók számát: 3289 diák kapott
ösztöndíjat.

Több mozgás, kevesebb képernyőnézés!
A Rákóczi Ferenc Ált. Iskola sportpályája avatása
A koronavírus terjedésének
megelőzése érdekében
az iskolákba és óvodákba
fertőtlenítőszereket
vásároltunk. 2020
májusában 661 táblagépet
vásároltunk, amelyekkel a
hátrányos helyzetű családok
oktatásához járulunk hozzá.

A LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN

MEGVÉDTÜK
A SZATMÁRIAKAT

POLGÁRMESTERKÉNT
AZ EGYIK LEGFONTOSABB
FELADATOMNAK TEKINTETTEM,
HOGY EGYSZERŰSÍTSÜK ÉS
FELGYORSÍTSUK AZ ÜGYINTÉZÉST.

Az elmúlt pár hónap mindannyiunk életét
megváltoztatta. A polgármester csapata a szatmáriak
biztonságáért és szakszerű tájékoztatásáért dolgozott:
elsőként az országban, átfogó felmérést készítettünk a
lakosság Covid19-helyzetéről, több mint 1000 szatmári
lakos válaszolt a részletes kérdőívre, amelyet szakértők
elemeztek ki.

Ezért kiemelt figyelmet fordítottunk a
lakossággal való kapcsolattartásra, az
ügyintézés hatékonyabbá tételére, valamint
a kommunikációra az önkormányzat és az
állampolgárok között.

A vállalkozók problémáit, igényeit is felmértük a
RESTART Szatmár projekt keretében, amelynek
eredményeit gazdasági szakértőkkel elemeztünk ki.
A szatmári vállalkozók problémáit és igényeit országos
döntéshozók elé juttattuk, majd életbe léptettünk
minden olyan kedvezményt, amelyet Románia
Kormánya megengedett. A következő periódusra
újabb gazdaságélénkítő intézkedéseket tervezünk –
amennyiben a kormány ezekre lehetőséget ad.

Európai körülményeket biztosítunk a
lakossági ügyintézéshez a Someșul
nagyáruház 4. emeletén levő Egységes
Ügyintéző Irodában, ahol évente körülbelül
40.000 ügyfelet szolgáltunk ki.
Megkezdtük a lakossági szolgáltatások
digitalizálását: városi mobil applikáció,
online adófizetés lehetősége és online
kommunikáció áll a lakosság szolgálatában.
Rendszeresített a fogadóórák tartása.

A lakosok problémáit folyamatosan követtük,
anyagi gondjaik megoldását minden rendelkezésünkre
álló eszközzel segítettük: kiterjesztettük a 10%-os
ingatlan- és gépjármű-adó kedvezményt március 31-e
helyett június 30-ig. A járványhelyzet miatt bezárni
kényszerült kereskedelmi egységek 50%os ingatlanadókedvezményt igényelhetnek.

FELLENDÜL
A GAZDASÁG

KIMOZDÍTOTTUK A VÁROST
A HOLTPONTRÓL

A polgármesteri csapat nyitottsága,
szavatartó hozzáállása által az utóbbi 4
évben Szatmárnémetibe is megérkeztek a
nemzetközi üzletláncok, valamint számos
országos és nemzetközi befektetés.
Már nem kell más városba utazni a színvonalas választékért, legyen az ruházat,
gyorsétterem vagy moziélmény.

A befektetők rendelkezésére álltunk és támogattuk a
beruházásokat: így érkezett városunkba, a NEPI Rockcastle –
Shopping City, a Ceetrus – Aushopping, a Cineplexx, Cinema
One, a McDonald’s és KFC étteremláncok, Media Galaxy
elektronikai szaküzlet és más közismert márkák.
Bővítenek és fejlesztenek az ipari vállalatok: ZES Zollner
Electronic, Rosendahl Industrial, Somipress, Electrolux
Románia és több más befektető fejlesztett az elmúlt 4 évben.
A városban letelepedett nemzetközi és országos cégek, a
városvezetés támogatását élvezve, új üzleteket nyitottak:
ilyen például a Lidl, a Penny vagy a Kaufland.
Számunkra az együttműködés nem csak szlogen: a
polgármester rendszeresen beszámol a gazdasági élet
szereplőinek a város költségvetéséről, beruházásairól.

FIATALOS VÁROST ÉPÍTÜNK

Extrémsport pálya
az UFO parkban:
800 m2 felület
skate, bmx, roller
számára ideális
kosárlabda
röplabda és
tollaslabda pályák

Legfontosabb eredményeink ezen a területen:
Több mint 50 játszóteret alakítottunk ki és
újítottunk fel – a megrongálódó elemeket
folyamatosan cseréljük.
A 17-es lakónegyed sok éve kihasználatlan,
betonozott területe új rendeltetést kapott:
az UFO parkba épített 800 négyzetméteres
extrémsportpálya vonzza a város fiataljait,
a kosár- és röplabdapályával együtt remek
helyszíne a szabadidő aktív eltöltésének.
Lakásépítés: a 2016-ban átadott 75 ANL lakás
mellé újabb 75-öt építettünk, a munkálatok
befejezése 2020 őszére várható.

„ AHOL JÓ ÉLNI,
AHOVÁ ÉRDEMES
VISSZATÉRNI”
Szatmár Hazavár! Elsőként a romániai városok
között, nem csak ígéretekkel, hanem konkrét
állásajánlatokkal kerestük meg a Kolozsváron tanuló
szatmári fiatalokat: a város 20 legfontosabb vállalata
és városunk polgármestere fogadta a több mint 300
résztvevőt. A 2019-es állásbörzén már több erdélyi
város is követte a példánkat.
Az idén tavaszra, a kolozsvári BT Arénába tervezett
állásbörzét a koronavírus okozta helyzet miatt
átütemeztük.
A munkánk eredményeként megtelt élettel az
Iparosotthon és az Innovációs Központ: csak a 2019es év során több mint 60 rendezvényt szerveztünk,
illetve fogadtunk be az Iparosotthonban.
2017-ben Szatmárnémeti döntőbe jutott az
országos Ifjúsági Fővárosi címért zajló versenyben.
Beindítottuk az ifjúsági- kulturális és
sportrendezvények pályázati úton történő
támogatását, ezzel évi 100 különböző fiatalos,
szórakoztató, hagyományőrző tevékenységet
támogatunk.

SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGET
MINDENKINEK!
10 új multifunkcionális sportpályát adtunk át, ezek helyszínei:
Romász János Sportpálya, Mihai Eminescu Kollégium (2),
Doamna Stanca Kollégium, Constantin Brâncoveanu Általános Iskola,
Emil Palade Élelmiszeripari Líceum, Octavian Goga Általános Iskola,
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Olimpia stadion, Gorunului utca.
Elindítottuk a Dinamo sportbázis újjáépítését: új műfüves futballpálya,
gumis felületű futópálya, éjszakai világítási rendszer, lelátók, kosárlabdapálya és öltöző várja a sportolni és edzeni vágyókat. A munkálatok
jelenleg is folynak, befejezésük 2020 őszére várható.
A Városi Sportklub keretén belül többszáz gyermeknek és fiatalnak
biztosítjuk a sportolási lehetőséget.

ÉLSPORT:
SZATMÁR AZ ÉLVONALBAN
A Szatmárnémeti VSK női kosárlabda csapata eredményes
éveket zárt: 2–2 bajnoki és kupaezüsttel, Közép-Európa Kupa
győzelemmel.
Az elmúlt négy év során karatékáink, cselgáncsozóink és
tekézőink számos bajnoki éremmel, elismeréssel tértek haza,
ezzel is emelve a szatmári sportélet elismertségét.

SZATMÁRNÉMETI,
A VÍVÁS FŐVÁROSA
Nemzetközi versenyek
szervezésének köszönhetően
Szatmár lett a vívás hazai
fővárosa. Versenyzőink hazai
és nemzetközi érmekkel
büszkélkednek.
Városunk díszpolgára,
Pop Simona, Rio de Janeiroban olimpiai aranyérmet
szerzett.

Szociális hálózatunk
védi a kiszolgáltatottakat,
de nem azokat, akik visszaélnek
a helyzetükkel: csökkentettük a
szociális segélyben részesülők számát,
bevezettük a törvény által előírt óráknak
a köz szolgálatában történő ledolgozását.

A Scheffler János Központtal közösen több
mint 5000 gyermek egészségi állapotának
vizsgálatát és diagnosztizálását (screening)
finanszíroztuk.
Vigyázunk a szépkorúakra: a Szatmári
Egyházmegyei Caritas Szervezettel közös
pályázatunk keretében szocializációs
programokat biztosítunk a 65 év feletti
időseknek, a Jiului utcában található
nappali idősközpontban.
Az elmúlt négy évben 120 új helyet
teremtettünk a szatmári bölcsődékben.
Míg 2016-ban 220 gyerek járhatott
bölcsődébe, mára ez a szám eléri a 340-et.
Felújítottuk a Szociális Igazgatóság
hatáskörébe tartozó intézményeket:
légkondicionált, korszerűsített termek,
bekamerázott, biztonságos épületek
fogadják a rászorulókat.

A GONDOSKODÓ
VÁROS

TÁMOGATJUK AZ
EGÉSZSÉGÜGYET

MEGVÉDTÜK
A SZATMÁRIAKAT

Az egészségügyi rendszer működtetése
a Szatmár Megyei Tanács feladata a
városban, viszont számunkra is

Létrehoztunk egy segélyhívó és diszpécser
szolgálatot a 65 év feletti, hozzátartozók nélküli,
szatmárnémeti lakosoknak, akiknek gyógyszereket,
alapélelmiszereket vásároltunk. A szükségállapot
idején közel 500 hívás érkezett erre a számra.

Ezért támogattuk a Megyei Kórházat
több orvosi eszköz beszerzésében.

A város 2091 lépcsőházát fertőtlenítettük,
kézfertőtlenítőket helyeztünk ki. A játszóterek,
parkok, közterek fertőtlenítését is hatékonyan
oldottunk meg.

KIEMELTEN FONTOS AZ
EGÉSZSÉGÜGY FEJLESZTÉSE.

2019 elején egy modern Doppler
szívultrahang-készüléket vásároltunk
majd egy Holmium lézer készüléket, amely a
vesekövek minimálisan invazív eltávolítását
teszi lehetővé: sok ezer szatmári lakos
kezelése vált hatékonyabbá.
Odafigyelünk a fiatalok egészségére:
modern fogorvosi rendelőt szereltünk fel a
Mihai Eminescu Nemzeti Kollégium,
a Traian Vuia Technológiai Líceumban
és a Református Gimnázium épületében,
következik a Mircea Eliade iskola
felszerelése színvonalas fogorvosi
rendelővel.

Új mintavételező készüléket vásároltunk a Megyei
Kórháznak, amellyel megdupláztuk a tesztelési
kapacitást.
Kiterjesztettük a 10%-os ingatlan- és gépjármű-adó
kedvezményt március 31-e helyett június 30-ig.
A sürgősségi állapotban zárva tartott kereskedelmi
egységek ingatlanadóját 50%-al csökkentettük.

FEJLESZTJÜK
A KULTURÁLIS
INTÉZMÉNYEKET
A KORÁBBI ÉVEK FESZÜLTSÉGEI ÉS FOLYAMATOS
IGAZGATÓVÁLTÁSAI UTÁN AZ ELMÚLT NÉGY ÉV
STABILITÁST ÉS FOLYAMATOS FELLENDÜLÉST HOZOTT
A SZATMÁRNÉMETI ÉSZAKI SZÍNHÁZ INTÉZMÉNYÉN
BELÜL, ÚGY A SZAKMAI MUNKA, MIND PEDIG A
NÉZETTSÉGI MUTATÓK TERÉN.
A színház megújult, gyönyörű épületében növekvő nézettséggel
indultak újra a színházi évadok és sikerült újra életre kelteni a korábban
megszüntetett nemzetközi színházi fesztivált is, Tranzit Feszt néven,
Románia egyetlen magyar-román közös szervezésű fesztiváljaként.
Méltó történelmi épületben, a felújított Iparosotthonban kapott
helyet a Harag György Társulat Brighella Bábtagozata, de a ’89-es
rendszerváltás óta először tett fontos lépéseket saját bábszínházi
program kialakítására a Mihai Raicu nevét felvevő román tagozat is.
A szakmai fejlődést jelző díjak és fesztiválszereplések mellett
a legfontosabb elismerés azonban a közönség részéről érkezik
folyamatosan: az intézmény a legtöbb bérletessel rendelkezik
Romániában, egyben a legnézettebb színházi műhelyek egyike.

Oraș în mișcare
Mozgásban a város
City in motion

SZÍNVONALAS
KULTURÁLIS ÉLET
SZATMÁRON
Több rendezvény és emelkedő színvonal jellemzi
a városi rendezvénypalettát: míg a 2010-es évek elején
szállóigévé vált a „Szatmáron nem történik semmi”
kijelentés, addigra a mi munkánk eredményeként
évi több mint 100 kulturális és szórakoztató program
közül válogathat a szatmári
közönség.

Mind intézményeink, a G. M. Zamfirescu
Kulturális Központ, a Dinu Lipatti
Filharmónia, mind pedig a civil és
magán rendezvényszervezők is élvezték
az önkormányzat támogatását: így lett
színvonalasabb a Partiumi Magyar Napok,
nemzetközibb az Utcazene Fesztivál,
sikeres és a városhoz méltó ünnepi
sorozat lett a Karácsonyi Vásár, amely már
felveszi a versenyt a környező városok
rendezvényeivel.
Nyílt pályázati rendszerünkön keresztül
négy év alatt több mint 200, kisebbnagyobb kulturális és szórakoztató
rendezvényt támogattunk, összesen
1,8 millió lej értékben.

4 ÉV A KÖZÖSSÉGÜNK
SZOLGÁLATÁBAN
Megújult épített örökségünk: történelmi
egyházaink és Magyarország Kormánya
jóvoltából megtörtént több, a szatmári magyar
közösség számára fontos épület helyreállítása: a
Kölcsey Főgimnázium (volt Püspöki konviktus),
a Scheffler János központ (volt Zárda), a Római
Katolikus Székesegyház épülete.

Rákóczi Ferenc Általános Iskola:
közösségünk tagjai által tisztelt nagy
fejedelem nevét viseli a volt 10-es
általános iskola, büszkék vagyunk rá!

Új épületek a magyar közösség szolgálatában:
a legkisebbeket szolgálja egy sor új épület,
amelyek ugyancsak egyházi és magyarországi
támogatással épültek. A szatmári magyar
családokat segítik, megerősödésüket szolgálják
az épülő bölcsődék és óvodák. A Pitypang és
Napsugár bölcsődét és óvodát sikerült átadni a
közösségnek a Németi és a Kültelki református
templomok közelében, amelyekben ősztől
remélhetőleg megkezdődik az oktatás.

Tiszteletet a hősöknek: méltóképpen
emlékeztünk az 1989-es forradalomra,
emlékművet állítottunk az Október 25-e
téren a kommunista diktatúra ellenállóinak.

Eltűnt a városképet elcsúfító betonváz a
Németi templom szomszédságában, amely
mára egy nemzetközi szoftverfejlesztő vállalat
szatmári telephelyének ad otthont.
Partiumi Magyar Napok: igazi régiós fesztivállá
vált a szatmáriak kedvelt rendezvénye, a
Családi Hétvége pedig önfeledt szórakozást
kínál kicsiknek és nagyoknak, egyre magasabb
színvonalon.

Szatmárnémeti éke és büszkesége a
főtéren, a 2018. március 15-én avatott
Széchenyi-szobor.

Felújítottuk az egykori „kitámasztott ház”
néven csúfolt történelmi értékű épületet.

