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BIRÓ ALBIN

Két lényeges melléklet-
re alapoz ez a bemutató, 
egyik Csíkszék közön-

sége birtokállási és tulajdo-
ni lapja, a m ásik Csíkszereda 
1925-ben készült térképe. A tér-
képen feltüntettem a birtokállá-
si lapon szereplő ingatlanokat 
sorszámukkal és helyrajzi szá-
mukkal. A bi rtokállási lapon 
megtalálhatjuk az akkor léte-
zett épített és építetlen ingat-
lanokat.

IDŐRENDI SORRENBEN

Az elvételt, államosítást idő-
rendi sorrendben a következők-
ben láthatjuk:

A 2790, 2799, 2800, 2801, 2802 
és 2803-as tervrajzi számú te-
rületeket 1923-ban vették el és 
parcellázták fel a 11/1923-as 
agrártanácsi határozat alapján. 
Az ingatlan nagysága 12,2 hek-
tár volt, ebből 4,7 hektárt kiosz-
tottak magánszemélyeknek (ez 
a mai tisztviselőtelep), közel 2 
hektárt parknak szántak ab-

ban az időben (később ez is be-
épült) és 3,2 hektár út szolgált 
az új lakótelep közlekedési há-
lózataként. 

Ugyancsak az agrártanács 
1923-as döntése alapján 1931-
ben a 2800-as, 2801-es, 2803-as 

tervrajzi ingatlan megmaradt 
részét írták át az állam javára. 

1939-ben ugyanezen határo-
zat alapján a térképen meg nem 
jelenő, 2207-es helyrajzi számú 
73 árat írták át az állam javára.

1949-ben az A63-as sorszámú 

2662-es helyrajzi számú 0,76 
hektáron fekvő polgári leányis-
kolát (ma Petőfi Sándor Általá-
nos Iskola) vették el egy 1948-as 
rendelet alapján. 

1949-ben kerül át a 2663-as és 
2664-es helyrajzi számú A64-es 
Vigadó épület és kert, itt azon-
ban valószínűleg tévedésből a 
A62-es 2661-es helyrajzi számú 
földműves iskolát jegyezték be, 
holott ezen a területen már rég 
felépült az ortodox templom. 

TOVÁBBI ELVÉTEL, ÁLLAMOSÍTÁS

1955-ben a v édelmi minisz-
térium parancsára átadják az 
A69-es 2784-es helyrajzi számú 
honvéd laktanyát (ma Mikó vár). 
1957-ben a városi néptanács 
493/954-es határozata alapján 
a 2767-es helyrajzi számú A68-
as kertet átírja az állam javára 
0,33 hektár területtel (ma József 
Attila iskola, korábban Pártka-
binet). 1957-ben a 3 02/1948-as 
rendelet alapján a 2766-os hely-
rajzi számú A67 sorszámú in-
gatlan átkerül az állam tulajdo-
nába (ma a kórház fül-orr-gégé-
szeti osztálya). 

1971-ben egy jegyzőkönyv 
alapján a 2660 helyrajzi számú 

A61-es sorszámú ingatlan 2588 
négyzetméter területtel átke-
rült az állam javára. 

1975-ben a városi néptanács 
végrehajtó bizottsága elrendel-
te a 2657-es, 2658-as és 2659-es, 
A60-as sorszámú, 1,06 hektár te-
rület átadását a román államnak 
(jelenleg a régi Hargita szálló és 
a park közötti tömbházak, illetve 
a takarékpénztár áll rajta).

A polgármesteri hivatal kör-
nyékén fekvő területeket csak 
1998-ban és 2001-ben osztot-
ták meg é s vezették ki ebből a 
telekkönyvből, ma az ortodox 
püspökség és a tulajdonában lé-
vő volt Agro-Ind pártgazdaság 
épületei találhatók itt.

A DOKUMENTUMOK ALAPJÁN...

Ezeket a dok umentumokat 
nézve elgondolkodtam, hogy 
vajon jár-e büntetés azért, hogy 
ha egy tisztségben lévő sze-
mély nem tartja be a törvényt, 
ami a ‚46 é s „90 között elvett 
ingatlanok visszaadására vo-
natkozik. Tudomásom szerint 
amiatt, hogy megtagadta egy 
ingatlan visszaszolgáltatását a 
jogos tulajdonosnak, még s en-
kit nem vittek el.

Szemelvények a Csíki Magánjavak történetéből (17.)

A tények magukért beszélnek
Előző szemelvényünk-

ben elragadott az írás 

heve, emiatt nem fért 

be egy oldalra mind-

két melléklet. Ezt a 

hiányosságot minden-

képpen pótolni kell, kü-

lönben nem érthető és 

nem rekonstruálható 

a birtokok elvételének 

hű képe. Ebben az 

írásban a csíkszeredai 

ingatlanok tekinte-

tében átfogó képet 

szeretnék nyújtani. 

Csíkszereda 1925-ben készült térképe. A térképen láthatók a birtokállási lapon szereplő ingatlanok, azok sorszámai és helyrajzi számai.


