
Telekkönyvi 
kivonat online
A telekkönyvekkel kapcso-

latos ügyintézések zöme földmérő 
munkával van összefüggésben, a 
szakember pedig rendszerint vállalja a 
telekkönyvi kivonat online kiváltását.

Tegyük élettel 
telivé 
a sétálóutcát!

Újszerű kezdeményezéssel rukkol elő 
Csíkszereda Városháza a The House 
egyesülettel és a Kohó szakmai mun-
kacsoporttal partnerségben.
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3 Indul 
a fesztiválszezON!

Az összképükre hangsúlyt 
fektető városok esetében 
nem elég tisztán tartani 
a közterületeket: szemet 
gyönyörködtető, meg-
nyugtató, kellemes környe-
zetté kell varázsolni, ahová 
a városlakók szívesen 
elsétálnak, a vendégek pe-
dig emlékezetükbe vésik. 
Csíkszereda éppen ilyen 
város, a gyönyörködtetés 
igényeire pedig a városi 
kertészet áldozatkész 
munkája a válasz. Burista 
Csilla kertészmérnököt, az 
igazgatóság vezetőjét a 
„virágzó” közterületeinkről 
faggattuk.
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Köztereink 
gyönyörködtetői

Tervezze meg 
a Kapocs arculatát!
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A telekkönyvekkel kapcsolatos ügyin-
tézések zöme földmérő munkával van 
összefüggésben, a szakember pedig 
rendszerint vállalja a telekkönyvi kivonat 
online kiváltását. Sokan ekkor értesülnek 
a kivonat online igénylésének lehetősé-
géről, és a jövőre nézve jó, ha megjegy-
zik ezt az opciót: egyszerű regisztrálást 
követően ugyanis bárki igényelheti az 
iratot, és a kifizetést követő percekben 
meg is kapja a kivonatot. Okostelefonos 
alkalmazással egyelőre nem érhető el a 
szolgáltatás.

A z Országos Kataszteri Ügynökség bő 
öt évvel ezelőtt tette lehetővé a tájé-
koztatást szolgáló telekkönyvi kivona-

tok (extras de carte funciară pentru informare) 
online igénylését. Azóta egyre többen térnek át 
erre a módszerre. A járványhelyzet tovább se-
gített az online ügyintézés népszerűsítésében, 
de még mindig előfordulnak sorok a városhá-
zán működő kataszteri (33-as) irodában. Itt az 
ügyfélnek 25 lejt kell fizetnie a friss kivonatért, 
amelyet két nappal később vehet kézbe.

Az online igénylés ennél sokkal egyszerűbb, 
gyorsabb, ráadásul olcsóbb is. Van azonban egy 
buktató: a világhálón többen is kereskednek a 
szolgáltatással. Azért, hogy ne a valós áron felül 
váltsuk ki a telekkönyvi kivonatunkat, fontos, 
hogy az Országos Kataszteri Ügynökség plat-
formján rendeljük meg a szolgáltatást: 
https://epay.ancpi.ro/.

Első lépésben regisztrálnunk kell – a me-
nüsor jobb oldalán elhelyezett ikonoknál találjuk 
a bejelentkezést jelző figurát. 

A regisztrációt követően a menüsorban 
megjelenő Servicii (Szolgáltatás) opcióra 
kattintva lenyílik az Online szolgáltatások fül, és 
egy újabb kattintással máris láthatjuk az online 
igényelhető iratok listáját. Ugyanez a kazettás 
lista előhozható a menüsor megkerülésével a 
főoldalról is, picit lejjebb görgetve.

Jelenleg hétféle módszerrel négyféle iratot 
válthatunk ki. Az irattípusok közül a legszélesebb 
körben a telekkönyvi kivonatra van igény, de 
ugyancsak sokakat érint az ortofotós kataszteri 
rajz, amely az adott parcella színes műholdfelvé-
telét tükrözi. Az ügynökségi weboldalon 20 lejbe 
kerül a telekkönyvi kivonat (lehetőség van cso-
magban előre megvásárolni száz kivonatot, de ez 
nem jellemző az egyszerű magánszemélyekre), 
az ortofotós műholdfelvétel díja pedig 15 lej.

A kiváltandó dokumentumot először a 
kosarunkba kell tennünk. Nem szokványos 
megoldással szembesülünk abban az esetben, 
ha egyszerre több parcellának váltanánk ki a 
telekkönyvi kivonatát vagy a műholdfelvételét: 
nem tudjuk a mennyiséget jelző számot növelni, 
viszont ha ismét az Adăugă în coș (Kosárba 
tesz) parancsra kattintunk, azzal növeljük a 
mennyiséget.

Ezután a Cumpărare (Vásárlás) gombra 
kattintunk, a parcellára vonatkozó azonosító 
adatokat pedig a fekete mezőben megjelenő 
Configurează parancsra kattintva vezethetjük 
be. A regisztráció alapján alapértelmezettként a 
mi nevünk jelenik meg a megrendelőnél (ezt a 
helyzethez igazodva tetszés szerint cserélhetjük 
is, ha más nevében vagy más telektulajdonos 
parcellájára kérjük a kivonatot). Tudnunk kell, 
hogy az adott telek melyik megyében és melyik 
közigazgatási egységben (város vagy község) 
található, illetve közölnünk kell a telekkönyvi, a 
kataszteri és a topográfiai szám közül legalább 
kettőt – az új telekkönyvek esetében ez a három 
szám egyezik.

A helyes kitöltést követően a Configurează 
parancs mezeje zöld színre vált, és kattintható 
lesz a képernyő alján a Cumpărare (Vásárlás) 
parancs is. 

Innen már csak a bankkártyaadatok kitölté-
se van hátra, és ezzel együtt maga a kifizetés. 
Ha minden zökkenőmentes, akkor pillanatokon 
belül visszaigazoló e-mail érkezik a megrendelés 
iktatásáról, perceken belül pedig újabb e-mail 
jelzi, hogy a weboldalról letölthető a megvá-
sárolt dokumentum. Ugyaninnen tölthető le a 
kifizetést igazoló nyugta is. A feldolgozás több 
időt veszi igénybe – legfeljebb két napot –, ha a 
telekkönyvi, a kataszteri és a topográfiai szám 
eltér egymástól.

A személyes fiókból bármikor elérhetők a 
korábban igényelt kivonatok.

Share-eda

#népszámlálás
Csak május 15-ig tart a népszámlálás? 

Nem. Csupán az online önkitöltéses 
szakasz zárul le, amely nekünk, kisebb-
ségben élőknek hatványozottan fon-
tos, hiszen így biztosan az adatbázisba 
kerül a kitöltöttek nemzeti, anyanyelvi 
és felekezeti hovatartozása, amely sok 
tekintetben meghatározza az előttünk 
álló évtizedet. Az önkitöltéses szakasz 
lezártával a központilag Csíkszeredára 
kiszabott 42 kérdezőbiztos nem jut el az 
összes háztartásba. Akiket nem vesznek 
személyesen is nyilvántartásba, azok ese-
tében semmi garancia nincs arra, hogy 
a nemzetiségi, anyanyelvi és felekezeti 
hovatartozás szempontjából a megfelelő 
csoportba sorolják őket. Ezért fontos, 
hogy mindannyian éljünk az önkitöltés 
lehetőségével május 15-ig!
Ugyanilyen fontos, hogy az ezt követő 
időszakban beengedjék a háztartásokba 
a számlálóbiztosokat, illetve jelentkez-
zenek a városházán azok a személyek, 
akik szívesen vállalnálak számlálóbiztosi 
munkát!

#helyi rendőrség
Mikor jelennek már meg az utcán 
a helyi rendőrök?

Mint arról beszámoltunk, a március 
folyamán szervezett versenyvizsgán a 
tizenkét meghirdetett állás közül hármat 
sikerült betölteni. A célunk továbbra sem 
az, hogy pusztán feltöltsük az állományt, 
hanem az, hogy a megfelelő emberek 
viseljék a Csíkszeredai Helyi Rendőr-
ség egyenruháját. A sikeresen vizsgázó 
személyek háromhónapos kiképzésen 
vesznek részt április eleje óta. A város 
utcáin való jelenlétük júliustól állandósul. 
Időközben, május elején újabb tizenegy 
állást hirdettünk meg: hat közrendészeti 
és öt közlekedésrendészeti pozícióba. 
Az újbóli vizsgákat sikeresen elvégzők is 
csatlakoznak hozzájuk, és egy-egy na-
gyobb nyilvános rendezvényen már július 
előtt is jelen lesznek.

Kérdő útját 
nem veszti

Telekkönyvi kivonat 
akár másodperceken belül
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Csíkszeredában a háztartások rendszerint 
májusban kapcsolják ki a fűtést. Csíksze-
reda Városháza és a partnerszervezetei 
idéntől újabb okot szolgáltatnak ehhez: 
májustól már különféle fesztiválok színes 
kavalkádja fűti Csíkszeredát. Kezdtük az 
ifjúsággal, folytatjuk a könyvekkel, a csa-
ládokkal és a színházzal, sőt, idén a nyár 
is velünk indul a NyárON Szereda zenei 
fesztivál dallamaival.

M iután átléptünk májusba, rögtön az 
első hétvégén valami újjal, szokat-
lannal, vérpezsdítővel rukkolt elő 

Csíkszereda Városháza: partnereivel együtt első 
alkalommal szervezte meg az ifjúság fesztiválját, 
a Cloud Youth Festivalt. (A Z generációt meg-
szólító eseménysorozatról a 6–7. oldalunkon 
tekinthet meg fényképes összeállítást.)

Május második hétvégéje minőségben, 
mennyiségben és tematikában is annyira gaz-
dagnak ígérkezik, hogy a nagyvárosoknak is 
büszkeségére válna: könyvvásár, színházfesztivál 
és családi hétvége is várja a látogatóit. A Csíksze-
redai Könyvvásárnak ez már a hetedik „kiadása”, a 
helyszín pedig idén is az Erőss Zsolt Aréna. Nagy 

ívű kezdeményezésnek bizonyult a tavaly először 
megszervezett UnScene – Művészeti Egyetemek 
Fesztiválja is: idén tíznaposra bővült a színházi 
rendezvénysorozat. A Csíki Majális ugyanezen a 
hétvégén csalogatja a térség lakosságát a köz-
ponti parkba és a főtérre családi programokkal és 
fergeteges koncertekkel.

Csak egy kis felszusszanásra jut idő, mert 
máris következik a pünkösdi ünnepkör, amely 
természetesen nem minősül fesztiválnak, de a 
felsorolásból mégsem maradhat ki a csíksom-
lyói búcsú a kísérőrendezvényeivel együtt. A 
búcsújárás alkalmával idén sem marad el a Role 
együttes hagyományos pünkösdi koncertje sem, 
és ismét fellép városunkban Sárik Péter dzsesz-
szzenész.

A pünkösdi ünnepeket követően, június 9–12. 
között robban be a nyári fesztiválszezon: ekkor 
mutatkozik be több helyszínen, számos műfajjal 
és számtalan programmal a NyárOn Szereda 
fesztivál. A nyárindító magyar zenei rendez-
vénysorozat Csíkszeredába csalogatja a magyar 
könnyűzenei paletta legismertebb előadóit – és 
természetesen a rajongóikat –, de része lesz a 
fesztiválnak a Székelyföldi Operahét meg a Csűr-
döngölő néptánctalálkozó is. 

Mindezek már véget érnek, mire a legkö-
zelebbi lapszámunk megjelenik. Az unalomra 
viszont azután sem lesz semmi okunk: autós 
gyorsasági hegyiverseny, majd filmfesztivál kö-
vetkezik, és a nyár még csak azután bontakozik 
ki. Egy szó mint száz: készüljünk az élményszer-
zésre!

Az egymásra figyelés 
fesztiválidőszaka

T alán sosem ígérkezett annyira programdúsnak a csíksze-
redai fesztiválidőszak, mint idén – dacára annak, hogy két 
éven át a koronavírus szinte minden tömegrendezvényt 

meghiúsított, és mire a járvány elmúlt, a szomszédban kitört a hábo-
rú. Vannak ugyan kivételek, de nagy vonalakban kijelenthető, hogy 
kiéheztünk egymás társaságára, a közös élményekre, a fesztiválokra. 
Most olyan időszak következik, ami felszabadít, de egyben próbára is 
tesz mindannyiunkat. Lesz valaha olyan a világ, mint amilyen néhány 
évvel ezelőtt volt? Adjunk rá közös választ ezen a nyáron!

A koronavírus sokunkat meggyötörte. Egyeseket „csak” a bezárt-
ság miatt, a kevésbé szerencsésekben maradandó testi-lelki sérülése-
ket okozott, sokakat pedig gyászba taszított. Sajnálatos, hogy ennek 
ellenére még mindig sokan vannak, akik legyintenek a járványra. Pedig 
láthatjuk, milyen könnyen folytatódhat egy régi vagy kaphat szárnyra 
egy új világjárvány. Igyekeznünk kell, hogy az előttünk álló időszak 
minél kevésbé legyen kísérleti, de be kell látnunk, hogy bármennyire is 
igyekszünk: bizonyos szinten mégis kísérleti lesz.

Az idei nyarat a tömegrendezvények, a telt házak jellemzik majd. 
Találkozunk olyanokkal, akik maszkot viselnek. Ezzel az elővigyá-
zatossággal semmiben és senkiben kárt nem tesznek – érdemes 
tudomásul venni gúnyolódó megjegyzések nélkül. Lesznek, akik leg-
inkább csak online vesznek részt eseményeken – ez is mindenkinek a 
saját választása. És persze sokan lesznek, akik ugyanúgy tombolnak 
majd, mint legutóbb 2019-ben. Ezzel sincs semmi baj, de szép gesz-
tus lenne, ha tekintettel lennénk a visszafogottabban ünneplőkre, 
és használnánk a továbbra is rendelkezésre álló kézfertőtlenítőket, a 
sörcsapnál sorban állva pedig nem lihegnénk egymás tarkójába.

Ez a nyár megméri, hogy mennyire figyelünk egymásra. 
Vagy pedig azt méri meg – ismét –, hogy mennyi a tűrőképes-

ségünk. A jelenünk ugyanis bizonytalan, nem tudhatjuk, mit hoz a 
szomszédban dúló háború következő napja. 

Bízzunk abban, hogy a jókedvbe fektetett energia, munka, pénz 
célba ér, és egy – jó értelemben vett – önfeledt fesztiválidőszak 
előtt állunk! Tegyünk meg minden tőlünk telhetőt annak érdeké-
ben, hogy zökkenőmentes nyarunk legyen. És ha – ne adj’ Isten 
– mégsem így történik, sose feledjük: a szórakozáson, a személyes 
kikapcsolódáson felül mindennél fontosabb, hogy emberekként 
viszonyuljunk szeretteinkhez, barátainkhoz, embertársainkhoz, nem 
utolsósorban pedig önmagunkhoz!

Fergeteges, felelősségteljes fesztiválozást kívánunk!

A hónap üzenete

Indul a fesztiválszezON!
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Csíkszereda Városháza és a Pro Cultura 
Siculi Közösségi Fejlesztési Egyesület 
pályázatot hirdet a Kapocs közösségi (co-
work) iroda arculatának megtervezésére.

A Kapocsról

A Kossuth Lajos utca 12. szám alatt, az egykoron 
képzőművészeti galériaként működő helyiség-
ben kortárs közösségi irodát álmodott meg Csík-
szereda Városháza. A jelenleg már átalakítás alatt 
álló teret a város a Pro Cultura Siculi Közösségi 
Fejlesztési Egyesület ügykezelésébe adta.
A közösségi iroda (co-work) olyan inspiráló kör-
nyezet, ahol az emberek egymástól függetlenül, 
mégis közösségben dolgozhatnak. Célközön-
sége a szabadúszók, távmunkát végzők, egyéni 
vállalkozók, digitális nomádok, akik az otthoni 
munka (home-office) elterjedése óta egyre töb-

ben vannak jelen Csíkszeredában is, és keresik 
azt a munkapontot, ahol lehetséges az egyéni, 
csendes, koncentrációt igénylő munkavégzés, de 
különböző programokon keresztül mégis egyfaj-
ta munkaközösség részévé válhatnak.
Csíkszeredában Kapocs névvel születik meg 
az iroda, amely amellett, hogy munkapontként 
szolgál, kellemes környezetet teremt a szakmai 
kapcsolódások létrehozására, megteremti a 
környezetet a kooperációra az emberek között. 
Biztos kapcsolati pont lesz a városból elvándo-
rolt, de hazajáró személyeknek, a szülővárosuktól 
távol tanuló egyetemistáknak.

A pályázók köre:
A pályázatra minden 18. életévét betöltött ma-
gánszemély, magánszemélyek csoportjai vagy 
Romániában bejegyzett jogi személyek jelent-
kezhetnek.

Jelentkezés: 

www.kapocs.space
A jelentkezést követően az érdeklődők e-mail-
ben kapják meg a briefet és a munkához szüksé-
ges elemeket.
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

Zsűritagok: 
Lilla Mayer (graphic designer, Miltton)
Naszádi Anna (kutató, MOME Innovációs Központ)
Skovrán Ádám Krisztián (creative designer, 
Luxemburg)
Mihály László (graphic designer, Csíkszereda)
Egyed-Erőss Anita (CEO, Kapocs)

Díjazás: 
Fődíj: 1000 euró
Különdíjak: 5 belépő a Csíki Jazz Nemzetközi 
Jazzfesztiválra.

Tervezze meg 
a Kapocs arculatát!

C síkszereda gazdasági életében az első igazi elmozdulás a nagyipari, gyári termelés 
irányába a sörgyár létesítésével történt. A 19. század második felében, az 1860-as 
években a városba költözött a Romfeld család. Romfeld Félix és testvére, Romfeld 

János a sörgyártásban szerzett addigi ismereteit kívánta kamatoztatni Csíkszeredában és 
környékén. Romfeld János végül Gyergyószentmiklóson, míg Félix Csíkszeredában nyitotta 
meg sörfőzdéjét. A német technológiával előállított ital forgalmazásához kezdetben német 
nyelvű szövegeket is mellékeltek, amelyeket az anekdoták szerint a székelyek erőteljesen 
kifogásoltak: „Szépen kérjük Romfeld Félix urat, szíveskedjék azokat a levélborítékokat el-
dobni, mert Székelykeresztúron is, Csík-Szeredában is elkel a söre, ha nem biernek kereszteli 
is. A székely ember ilyen tikkasztó melegben szívesen megissza a sört, de a bierre egy csepp 
szükségünk sincs.” (Székely Nemzet, 1886. június 13.) Bizonyára Romfeld Félix megfelelő 
üzleti érzékkel rendelkezett, elfogadta a székelyek tanácsát, mert a hivatalos kimutatások 
szerint a 19. század további felében is kelendő árunak bizonyult a sör.

Forrás: Vofkori György - Csíkszereda és Csíksomlyó képes története / 
Typografika, Békéscsaba, 2007
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Újszerű kezdeményezéssel rukkol elő Csíkszere-
da Városháza a The House egyesülettel és a Kohó 
szakmai munkacsoporttal partnerségben: „Közös 
gondolkodás, innovatív megoldások” mottóval Petőfi 
utca közösségi hackathont szervez.

Csíkszeredában ugyan még előzmény nélküli a hackat-
hon, a környező városokban azonban már sok hasznos 
és a közösség javát szolgáló ötlet született hasonló 

jellegű speciális ötletversenyen.

Mi a hackathon?
Eredetileg a szoftveriparban terjedt el az a 24-48 órás ötletver-
seny, amelyben a résztvevők megadott témakörben az üzleti 
kihívástól minimálisan működőképes termékmegoldásig jutnak el.

A szót ma már az eredeti jelentéséhez képest szélesebb 
értelemben használják, ilyenkor nem informatikai, hanem más 
jellegű megoldások fejlesztése a rendezvény célja.

Mi a közösségi hackathon?
A közösségi hackathonon 30–50 személy maximum 5–7 fős 
csapatokba szerveződve 48 órán át, egy mentor folyamatos 
felügyelete mellett dolgoz ki egy-egy megoldási javaslatot 
egy, a közösséget érintő problémára. A munkafolyamat alatt 
az ötlet folyamatosan változhat, alakulhat, így az is megeshet, 
hogy a kidolgozott projekt sokkal tágabb problémára nyújt 
megoldást. Innovatív megoldások születéséhez fontos a krea-
tív, a kritikai és a problémamegoldó gondolkodás. Ezt erősítik a 
mentorok a résztvevőkben a munkafolyamat alatt.

Miért a Petőfi utca problematikájával 
foglalkozunk?
A város 20. század eleji arculatát leginkább őrző Petőfi Sándor 
utca 2013-ban teljes körű felújításon esett át, sétálóutcaként 
funkcionáló szakaszán számos minőségi szolgáltatást nyújtó 
vendéglő, kávézó és üzlet helyezkedik el. Az elmúlt években 
azonban az tapasztalható, hogy nincs aktív élet a Petőfi utcán.

Mire hívjuk a csíkszeredaiakat?
Közös gondolkodásra hívjuk azokat a városlakókat, csoporto-
kat, civil szervezeteket, akik/amelyek fontosnak tartják, hogy 
cselekvően hozzájáruljanak egy közös ügy megoldásához.

Ha jó ötlete van, amit szívesen kidolgozna tartalmas csapat-
munkában, akkor jelentkezzen a május 10-i előeseményre, ahol 
az érdeklődők megismerkedhetnek a közösségi hackathon mód-
szertanával. Itt derül ki, hogy van-e konkrét érdeklődés a projekt 
iránt, hogy mennyire elkötelezettek az emberek, mennyire sze-
retnének bekapcsolódni a város körforgásába. Itt születnek meg 
a projektek, amelyek felvázolásával a 48 órás hackathon indul.

Most szóljon bele!

A hónap 
Pro Urbe díjasa

Kányádi Sándor
(1929. május 10. – 2018. június 20.)

A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas erdélyi 
magyar költő, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a 
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja 1929. május 10-én 

(anyakönyv szerint 11-én) született Nagygalambfalván, székely földmű-
ves családban. Édesapja Kányádi Miklós gazdálkodó. Édesanyját, László 
Juliannát tizenegy évesen elveszítette. Szülőfalujában, majd Székelyud-
varhelyen tanult, 1950 őszétől fél évig a kolozsvári Szentgyörgyi István 
Színművészeti Főiskola hallgatója volt, majd a Bolyai Tudományegyetem 
Nyelv- és Irodalomtudományi Karán tanult. 1954-ben szerezte magyar 
irodalom szakos tanári diplomáját.

Költőként Páskándi Géza fedezte fel, 1950-ben a bukaresti Ifjú-
munkás című lapban közölte első versét, amely a kolozsvári Utunkban is 
megjelenik. 1955-ben jelent meg első verseskötete Virágzik a cseresz-
nyefa címmel. 1951–52-ben az Irodalmi Almanach segédszerkesztője, 
közben néhány hónapig az Utunk munkatársa is. 1955 és 1960 között a 
Dolgozó Nő, majd 1960-tól nyugdíjazásáig, 1990-ig a kolozsvári Napsu-
gár című gyermeklap szerkesztője.

Tevékeny részt vállalt a közéletben, az irodalom népszerűsítésében: 
iskolák, könyvtárak és művelődési otthonok állandó vendége. Külföldi 
útjain – Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Amerikában, Rodostóban – 
ugyancsak számos hívet szerzett a romániai magyar irodalomnak.

Gyermekek számára írt versei, prózái a magyar gyermekirodalom 
megkerülhetetlen színfoltját képezik. Műfordításai a nagy erdélyi elődök 
(Áprily, Dsida, Jékely) munkásságának tudatos folytatásaként születtek. 
A román líra egyik legavatottabb tolmácsolója.

Számos kitüntetéssel és díjjal, köztük a Csíkszereda polgármestere 
által adományozott Pro Urbe díjjal is tisztelegtek munkássága előtt.

2018. június 20-án hunyt el Budapesten. 
Műveivel a május 12–15. között zajló Csíkszeredai Könyvvásáron is 

találkozhatunk, kézzel fogható vagy akár zenei formában, hisz a megze-
nésített Kányádi-versek számos zenekar repertoárjának részei. 

Forrás: kanyadi.ro

ÖTLETRE FEL! 

Tegyük élettel telivé 
a sétálóutcát!

FOTÓ: THALER TAMÁS / WIKIPÉDIA
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A felhőkön is túl
Városunk programkínálatában vadonatúj rendezvényként toppant 
be idén a Cloud Youth Festival. Csíkszereda Városháza és partnerei 
a Z generáció tagjait (az 1995–2009 között születetteket) meg-
szólító háromnapos rendezvénysorozaton panelbeszélgetésekkel, 
előadásokkal, sporteseményekkel, egész napos programokkal, 
koncertekkel csalogatta a közönséget. Csíkszereda történetében 
ez volt az első olyan városházi rendezvény, amelynek célközönsége 
kifejezetten a „digitális bennszülöttek” nemzedéke volt, amely a 
korábbi generációktól eltérően az élményeit alapvetően a felhőben 
raktározza. A színvonalról és a hangulatról árulkodjanak a fotók!

FOTÓK: OCTOPUS

Lencsevég
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 � 106-os számú határozat
a Csíkszereda területén kifejtett közhasznú 
szolgáltatásokra vonatkozó célszerűségi ta-
nulmány jóváhagyására – sportlétesítmények, 
szabadidős és kikapcsolódási lehetőségek 
igazgatását illetően

 � 107-es számú határozat
az állami tulajdonban (a Közlekedési és Infra-
strukturális Minisztérium igazgatása alatt és a 
Román Állami Vasúttársaság haszonbérlemé-
nyében) levő vasúti aluljáró tulajdonjogának 
és ügyintézésének az átvételére irányuló 
kérelem jóváhagyására

 � 108-as számú határozat
az Ügyintézési folyamatok digitalizálása a 
csíkszeredai városházán megnevezésű projekt 
elindításának jóváhagyásáról

 � 109-es számú határozat
a Több lakrészes lakóépületek energiahatékony-
ságának növelése Csíkszeredában – 2 tömb ház 
hőszigetelése megnevezésű beruházás beavat-
kozási munkálatait jóváhagyó dokumentációjá-
nak elfogadására, finanszírozási kérelemhez

 � 110-es számú határozat
a Nagy Imre Galéria felújítása megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatait jóvá-
hagyó dokumentációjának elfogadására, 
finanszírozási kérelemhez

 � 111-es számú határozat
a Pump track pálya kialakítása megnevezésű 
beruházás megvalósíthatósági tanulmányának 
jóváhagyására

 � 112-es számú határozat
a Csíkszereda földgázhálózatának bővítése 
megnevezésű beruházási pályázat űrlapjának 
és általános értékbecslésének az elfogadásá-
ra vonatkozóan

 � 113-as számú határozat
a 2022. évi tagsági díj befizetéséről az Alcsík 
Kistérségi Fejlesztési Társulás részére

 � 114-es számú határozat
a 2022/84-es és a 2022/85-ös számú ha-
tározat és mellékletei hatályon kívül helye-
zéséről 

 � 115-ös számú határozat
a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszol-
gáltató karbantartási és fejlesztési alapjának 
2022-ben, Csíkszeredában való felhasználá-
sának jóváhagyására

 � 116-os számú határozat
a 2022/95-ös számú határozatának módosí-
tásáról

 � 117-es számú határozat
a 2022/96-os számú határozatának módosí-
tásáról

A városi 
önkormányzat 
2022. áprilisi 
határozatai

 � 118-as számú határozat
a 2022/94-es számú határozatának módosí-
tásáról

 � 119-es számú határozat
a Gyermek sétány 9. szám alatti szociális ott-
honban található egyes lakások kiutalásáról

 � 120-as számú határozat
a helyi önkormányzat gyűléselnökének és he-
lyettesének a megválasztására 2022. május, 
június, július hónapra

 � 121-es számú határozat
a villanyvezeték-hálózat bővítése és felújítása 
céljából a szükséges területek biztosításának 
jóváhagyására a Distribuție Energie Electrică 
România Rt. javára

 � 122-es számú határozat
az Országos Lakásügynökség (ANL) által épí-
tett lakások ügykezeléséről és bérbeadásáról 
szóló szabályzat jóváhagyására  

 � 123-as számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város közvagyo-
nát képező javak jegyzékét elfogadó, utólag 
módosított és kiegészített 2008/6-os számú 
határozat módosításának jóváhagyására

 � 124-es számú határozat
a 2021/335-ös számú határozat megváltoz-
tatására a szolgálati lakások, szociális lakások, 
szükséglakások, valamint bérleti lakások kiuta-
lásához, illetve az erre vonatkozó szabályzat-
nak az elfogadására

 � 125-ös számú határozat
125 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására

 � 126-os számú határozat
240 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására

 � 127-es számú határozat
50 négyzetméter beltelek tulajdonjogának 
jóváhagyására

 � 128-as számú határozat
a mezőgazdasági nyilvántartó adatbeviteli 
szakaszának elemzése a 2022-es év I. ne-
gyedévére (január–március)

 � 129-es számú határozat
azon helyi adók és illetékek értéknövelését 
illetően, amelyek lej alapú összegből állnak, 
vagy lej alapú összeg alapján megállapítottak, 
valamint azon pénzbírságok határértékének 
megállapítását illetően, amelyek a helyi költ-
ségvetés számára jövedelemként meghatá-
rozhatóak a 2023-as évre

 � 130-as számú határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzékének 
módosításáról, 2022. május 1-jei kezdettel

 � 131-es számú határozat
testvérvárosi együttműködési megállapodás 
jóváhagyásáról Csíkszereda Megyei Jogú 
Város (Hargita megye, Románia) és Győr 
(Győr-Moson-Sopron megye, Magyarország) 
között

 � 132-es számú határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Városnak a 
Transylvania Regionális Balneoturisztikai 
Klaszterhez való csatlakozásának jóváhagyá-
sára vonatkozó 2021/240-es számú határozat 
kiegészítésére és módosítására

 � 133-as számú határozat
övezeti rendezési terv elfogadására (beltelke-
sítés logisztikai központ létrehozásához)

 � 134-es számú határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormány-
zata szervezési és működési szabályzatának 
elfogadásáról

 � 135-ös számú határozat
a Csíkszeredai Megyei Jogú Város 2022-es 
évi költségvetését, illetve a 2023–2025-ös 
időszakra vonatkozó becsléseket szabályozó 
2022/43-as számú határozat módosításáról

 � 136-os számú határozat
a bölcsőde tanintézetté való átalakításáról és 
jogi személyiséggé való átszervezéséről

 � 137-es számú határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegyzé-
kének módosítására jóváhagyott 2021/328-as 
határozat módosítására

 � 138-as számú határozat
a polgármesteri hivatal 2022. évi Internship 
programja finanszírozásának jóváhagyásáról

 � 139-es számú határozat
a Csíkszereda és Győr közötti testvérvárosi 
együttműködési megállapodás aláírásán részt 
vevő küldöttség létszámának jóváhagyására

 � 140-es számú határozat
az Intelligens forgalomirányítási rendszerek 
fejlesztése és a közterületek biztonságának 
növelése Csíkszeredában megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatait jóváhagyó 
dokumentációjának elfogadására, finanszíro-
zási kérelemhez
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– Május elejére Csíkszereda is kizöldült, sőt a városi kerté-
szet munkájának köszönhetően egyre tarkábbá válik. Melyek 
azok a beavatkozások, amelyeket minden tavasszal elvégeznek 
a virágágyásokban?

– A változatosság, sokszínűség érdekében évelő és hagy-
más virágok is megtalálhatók ugyanazokban az ágyásokban, 
egy részük együtt, ugyanott telel. Az évelő virágok – mint a 

megnevezésük is mutatja – évente kihaj-
tanak. Ilyenek például a bazsarózsák, a 
szarkalábak, az árnyékliliomok, a léggöm-
bvirágok, a sásliliomok, a harangvirágok. 
Az ő esetükben metszéssel, kapálással, 
az elszáradt vagy beteg példányok 
pótlásával kezdődik a munkánk. Foly-
tatjuk a rózsák tavaszi karbantartásával 
és hiánypótló ültetésével. Az egynyá-
riak esetében azokat a töveket ültetjük 
ki, amelyeket tavaly ősszel ültettünk. 
Ilyenek például a tulipánok, a nárciszok, a 
jácintok, a krókuszok vagy az árvácskák. 
A köztéri virágágyásokban az ültetést 
előkészítő munkákat végezzük el az egy-
nyáriak kiültetése előtt. A városszépítés-
nek része ugyanakkor a fűnyírás is, amit 
szintén elkezdtünk már május elején, 

valamint az utcák menti fasorok karbantartása.

– A fák metszése a közbeszédben főként a tavaszi nagyta-
karítás alkalmával előkerülő téma. Nagy vonalakban mivel jár a 
fasorok karbantartása?

– Főként a kárba veszett csemeték pótlásával és a díszfák 
nagyon óvatos metszésével. A díszfák többségénél genetikailag 
biztosított már a koronaforma, ezért nem is feltétlenül szük-
séges a metszés. Ez amúgy is kényes téma, és a mozgástér is 
szűkül. Köztéri fákat csak akkor metszhetünk, ha veszélyesek, 
vagy ha akadályozzák a forgalmat. A lakóövezetekben is csak 
engedéllyel és indokolt esetben szabad metszést végezni.

– A virágokra visszatérve: hány ezer virágpalántát ültetnek 
ki évente?

– Változó, de nagyjából 25–35 ezer egynyárit, 15 ezer két-
nyárit és 8–10 ezer tulipánhagymát ültetünk el. Ma már könnyen 
és hozzáférhető áron elérhetők a fajtiszta, erős, egészséges 

virághagymák, ezért csak azokat termesztjük mi magunk, ame-
lyek évek óta beválnak, és indokoltnak látjuk.

– Egy év során hányszor cserélődnek a virágok egy-egy 
ágyáson belül?

– A fajtáktól függ. Az alapvető törekvésünk az, hogy tavasz-
tól őszig állandóan virágozzanak az ágyásaink. Ezért kezdünk 
a fagytűrő, de rövid ideig virágzó fajokkal, majd a késő tavaszi 
fagyokat követően foglalkozunk a tartósabb fajtákkal. Városunk 
szimbólumává vált a polgármesteri hivatal előtti váza. Annak 
a díszítéséhez például olyan levéldísznövényeket használunk, 
amelyeket hagyományosan csak az utolsó fagyosszent, Orbán 
napja (május 25.) után ültethetünk ki, mert érzékenyek a hideg-
re. Másrészt a váza alatt jelenleg virágzó tulipánok, nárciszok, 
császárkoronák hagymáinak be kell érniük.

– Hozzávetőleg mekkora felületen ültetnek virágokat?
– Év végén tudnék pontos választ adni erre, miután frissít-

jük a zöldövezeti nyilvántartásunkat. A legutóbbi kataszterben 
mintegy 3500 négyzetméter virágágyás szerepelt, de ebben 
még nem jelentek meg például az azóta felújított Kalász negyedi 
és Octavian Goga negyedi zöldövezetek sem. Tehát több ezer 
négyzetméter virágágyásunk van.

– És hány munkatársuk foglalkozik kifejezetten a virágokkal?
– Tizenöt munkatársunknak ez a fő feladata.

– Idén milyen újdonságokra számíthatunk?
– Már láthatók a váza alá ültetett császárkoronák – ezt a 

virágfajtát még soha nem ültettük Csíkszeredában. Új virágtartó 
ládákat helyeznénk ki a Szabadság téren, egy-egy emblemati-
kus helyszínen pedig – mint amilyen például a Vár tér – kézmű-
ves kaspókat helyezünk ki, és ezekbe ültetünk virágokat. Idén tíz 
nagyobb és tíz kisebb kaspóval szépítjük a várost. Bízunk benne, 
hogy elnyeri a városlakók tetszését, mert azért dolgozunk, hogy 
a virágok a szépségükkel, az illatukkal, a látványukkal gyönyör-
ködtessék a városlakókat és az ide látogatókat.

Folyamatábra

Az összképükre hangsúlyt fektető 
városok esetében nem elég tisztán 
tartani a közterületeket: szemet 
gyönyörködtető, megnyugtató, 
kellemes környezetté kell vará-
zsolni, ahová a városlakók szíve-
sen elsétálnak, a vendégek pedig 
emlékezetükbe vésik. Csíkszereda 
éppen ilyen város, a gyönyörködte-
tés igényeire pedig a városi kerté-
szet áldozatkész munkája a válasz. 
Burista Csilla kertészmérnököt, az 
igazgatóság vezetőjét a „virágzó” 
közterületeinkről faggattuk.

Köztereink gyönyörködtetői
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Buszjárat Szécsenybe 
hétvégén is

A Csíki Trans Kft. elindította két menet-
rend szerinti hétvégi járatát Szécsenybe. 
A szécsenyi járat indítását az tette lehe-
tővé, hogy a téli szezon lezárulása miatt 
jelentősen megcsappant a Hargitafürdőre 
közlekedő síbusz utasainak száma, ezért a 
hétvégi síbuszjáratok működtetése okafo-
gyottá vált.

Magyarországi választások: 
sor a konzulátus előtt

Magyarország Csíkszeredai Főkonzu-
látusára több mint 2100 magyarországi 
lakhellyel rendelkező személy nyújtot-
ta be kérelmét ahhoz, hogy leadhassa 
szavazatát a magyarországi országgyűlési 
választás napján. A magas részvételi kedv 
miatt sorok alakultak ki a külképviselet 
épülete előtt.

Nemzetközi roma nap 
Csíkszeredában

Az Erőss Zsolt Arénában elszállásolt romák 
tevékenységei köré csoportosult a nem-
zetközi roma nap csíkszeredai megünnep-
lése. Az esemény során a roma kultúrához 
kapcsolódó rendezvényeket tekinthetett 
meg a közönség, az egyik sajátos színfolt 
pedig az arénában élő roma nők festmény-
kiállítása volt.

Automatizálási cég telepedik le a 
városunkban

Nemsokára újabb befektetőt köszönthe-
tünk Csíkszeredában. A beruházás meg-
valósulását megalapozó ötoldalú együtt-
működési szándéknyilatkozatot április 8-án 
írta alá Csíkszereda Megyei Jogú Város, 
a magyarországi Controlsoft-Automatika 
Szolgáltató Kft., annak leányvállalata, a 
Controlsoft Automatizare SRL, a Sapientia 
EMTE Csíkszeredai Kara, illetve a Székely 
Károly Szakközépiskola képviselője. A 
vízművek, szennyvízművek automatizálá-
sával foglalkozó cég 600 négyzetméteres 
üzemcsarnokot és irodaépületet épít a 
Hargita utcában – mint azóta kiderült, az 
alapkőletétel májusban lesz. Idén elkez-
dődik az építkezés, jövőre pedig már meg 
is nyitnák a csarnokot. Rövid távon 15, míg 
hosszú távon 50 személynek biztosítanak 
munkahelyet. 

Csíkszeredában az Erste 
Liga és a román bajnokság 
serlege is

A Ferencváros elleni Erste Liga-döntő 
ötödik mérkőzésének megnyerésével ismét 
Erste Liga-bajnok lett a Csíkszeredai Sport-
klub. Három nappal később a kék-fehérek a 
román bajnokság fináléjában is diadalmas-
kodtak: ezúttal a Gyergyói HK-t győzte le a 
csíkszeredai jégkorongcsapat.

Rendszeres vetítések 
a moziban

Rendszeres filmvetítések kezdődtek a Csíki 
Moziban: minden héten csütörtöktől vasár-
napig vetítenek, és a kínálatot úgy állítják 
össze, hogy három film közül választhassa-
nak a mozirajongók, az egyik alkotás pedig 
családi/gyermekfilm legyen. Kiállítások, 
hangversenyek és különféle tudományos, 
szakmai, közösségi rendezvények ezután is 
helyet kapnak benne, de immár a filmvetítés 
lesz a fő tevékenység. Jegyeket a bilete.ro 
jegyértékesítő portálon és a mozi jegypénz-
tárában vásárolhatnak.

Ételszentelés 
korlátozások nélkül

Hittel, szeretettel, alázattal, fegyelemmel 
ünnepelte idén is Csíkszereda a feltá-
madást. A Kárpát-medence legnagyobb 
ételszentelését két év után végre ismét kor-
látozások nélkül szervezhette meg a Szent 
Kereszt Plébánia.

Medvét kellett kilőni 
Csobotfalván

A gazdaságokba többször bejáró, ezúttal 
Csobotfalván pusztító medvét ártalmatla-
nított a helyi vadásztársaság, miután egy 
istállóban négy juhot és három bárányt 
pusztított el éjszaka. Az eljárást a medvék 
kilövését szabályozó sürgősségi kormány-
rendelet alapján folyatták le.

Elkezdődött a vasúti 
felüljáró újjáépítése

A városvezetők és a sajtó jelenlétében április 
26-án reggel a kivitelező lezárta a vasúti felüljá-
rót, és elkezdődött a híd újjáépítése. A munká-
lat maga után vonta a forgalmi rend ideiglenes 
módosítását: a gyalogosforgalom számára 
megnyitották a Fürdő utca meghosszabbí-
tásában levő aluljárót, az autósok pedig a Rét 
utcát és az elkerülő utat használhatják, továbbá 
a munkálat idejére a 3,5 tonna tengelysúlynál 
kisebb autók számára ismét kétirányúvá vált a 
Villanytelep utca. A MOL-kúttal szembeni kis 
aluljárónál ideiglenesen villanyrendőrt helyez-
tek ki. Az autóbusszal ingázók számára fontos 
tudnivaló, hogy a Csibába közlekedő 6-os 
(barna) és a Hargitafürdőre közlekedő 7-es 
(fekete) buszjárat ezután is felveszi az Arta, a 
Sörgyár és a Rét utcai megállók utasait, a tere-
lés miatt azonban változnak az egyes megállók 
érkezési/indulási időpontjai.

Új szabályzat 
a régi ANL-s gondra

Csíkszereda Önkormányzatának áprilisi soros 
havi ülésén kiemelkedően fontos napirendi 
pontként elfogadták az állami lakásalapból épí-
tett (ANL) ifjúsági bérlakások kiutalásának új 
szabályzatát. A korábbi szabályzat ellehetetle-
nítette az ott lakást azok számára, akik munka-
helyet változtattak, és az új munkahelyük nem 
Csíkszeredában volt. Ez a kitétel megszűnt, a 
lakásra pályázó családok esetében elégséges, 
ha a pályázó a szerződés aláírásának idején 
dolgozik Csíkszeredában bejegyzett cégnél, 
intézménynél. A későbbi munkahelyváltás már 
nem kizáró tényező. 

Százak ropták a tánc világnapján

A Városi Művelődési Ház előtti téren több 
százan gyűltek össze, hogy részesei legyenek 
a tánc világnapja alkalmából szervezett kö-
zösségi eseménynek. A kétnapos esemény fő 
attrakciója a Just Dance játék mintájára épülő 
közös tánc volt.

Krónika

Mi történt a városban 2022 áprilisában?
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Pálffy Josif
Csiszer Ernő
Boldizsár Irma
Fabian Anton
Györfi Ignatie
Suciu Victor
Magyari Alexandru
Hegedüs Anna
Bucur Petru
Lazăr Juliana

Mihály Terézia
Dávid Mária
Berecz Istvan-Kalman
Barta Terezia
Pora Bucur
Gergely Ana
Fekete Ileana
Tamási Jozsef
Bács Erzsébet
Ferencz Károly

Imets Carol-Clement
Lőrincz Piroska
Mereuță Ana
Simon Petru
Csiszer Zoltan
Demeter Agoston
Szakács Stefan
Kalo Ștefan
Csiszer Gábor
Tanko Carol

2022 április hónapjában anyakönyveztük

Băeșu Cezar
László Miló
Kovács-Szécsi Sára
Ignácz Áron
Csibi Koppány
Farkas László-Hunor
Mészáros Fanni
Márton Melania

Hurubuș Lara
Dobos Csanád-Ákos
Ötves Ramona
Lőrincz Léna
Ráduly Anna-Klára
Lăcătuș Zalán-Adrian
Kedves Hanga
Császár Luca

Bene Eszter
András Johanna
Bedő Mátyás
Bot Ilinca
Kalo Ștefan
Katona Áron-Daniel
Boros Dominik-Tivadar
Bezsán Paula

Birta Abigél
Péter Sára
Császár Réka
Galaci Márton-Lajos
Cilip Krisztina
Balló Márton
Toth Tamás-Áron

Péter Szabolcs – Csibi Kitti-Katalin
Simó János – Varza Annamária
Szennyes Szilárd – Czont Léda
Péterfi Tamás – Györpál Zsófia

Szávuj Attila – Bács Andrea
László Botond – Lukács Zsuzsánna

Balló Tihamér-Gellérd – László Katalin
Cândea Paul – Croitoru Andreea

Milic Róbert – Vasloban Mária-Magdolna
Varga Zsombor – Szőcs Emőke

Tulit Tristan – János Csenge
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