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Új sorozat, XVI. évfolyam, 1. szám, 2009.

Az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa

A Munkácsy-kiállítással, majd a 
Nagybányai Művésztelep munkáinak 
be mutatásával a nívós rendezvények 
vendéglátójaként válik híressé a 
Csíki Székely Múzeum. �009 első 
negyedében Csíkszereda műkedvelő 
közönsége ennek a hagyománynak 
az értelmében egy újabb kiállítás sal 
találkozhat. Ezúttal egy régészeti-
történeti rendezvényről van szó, amelyre 
A tatárjárás főcímmel, Gyermekemet 
az országért alcímmel fog sor kerülni. 
Lapunk �008. júliusi számában már 
adtunk némi ízelítőt a soron következő 
rendezvényről, s a jelen számunkban 
arra kértük Gyarmati Zsoltot, a Csíki 
Székely Múzeum igazgatóját, fedjen 
fel néhány közönségcsalogató titkot a 
kiállítással kapcsolatban. 

A Munkácsy- és a Nagybányai Mű-
vésztelep kiállítások sikeréből építkez-
ve, valamint a látogatóink által szóban 
és írásban (emlékkönyvi bejegyzések) 
bíztatva a folytatás iránt, már a nagy-
bányai tárlat után munkába kezdtünk, 
hogy tető alá hozzuk a következő ren-
dezvényt. Ekkor született meg A tatár-
járás kiállítás ötlete, s célunk az lett, 
hogy a nagy tatárdúlás eseményeit, an-
nak tárgyi anyagát bemutassuk magyar 
és mongol vonatkozásokban. 

A kiállítás február 15. – május �. 
között lesz nyitva, a kiállítás rendezői 
– békéscsabai és budapesti szakembe-
rek – már elkészítették a látványtervet, 
amely magába foglalja mind az öt ter-
met (a Munkácsy-kiállítás fogadására 
előkészített helyiségekről van szó). Lát-
ványelemekben, hang- és fényeffektu-
sokban gazdag rendezvényt ígérhetünk 
az idelátogatóknak. Utolsó métereken 

van a tanfelügyelőséggel és iskolák-
kal való egyeztetés, amelynek lényege 
az, hogy igen széles körű mozgósítást 
tudjunk végezni a tanulók körében. A 
marketing- és reklámeszközök beve-
tése kapcsán el kell mondanom, hogy 
felvettük a kapcsolatot a MAKOSZ-
szal (Romániai Magyar Középiskolá-
sok Szövetsége), és ők fognak segíteni 
a reklámanyagok terjesztésében. Erdély 
területén ők a partnereink a plakátok, 
szórólapok pozicionálásában. Ugyan-
csak folyamatban van már az erdélyi 
magyar általános iskolások számára 
kiírt – immáron több éve hagyomá-
nyos – vetélkedő lebonyolítása is. A 
szükséges anyagot összeállítottuk, és 
információink szerint mintegy 40 isko-
la nevezett be. A vetélkedőt és a kiállí-
tásra való szállítást a Communitas Ala-
pítvány támogatásával és közreműkö-
désével bonyolítjuk le. Ki vannak már 
küldve a vetélkedők anyagát tartalmazó 
adathordozók, jelen hónap folyamán le-
zajlik a benevezett iskolák saját, belső 
versenye, s majd a tanintézmények he-
lyezettjei külön autóbusszal jönnek el 
a kiállításra. Ugyancsak hagyományos 
módon, a vetélkedő nyertesei és részt-
vevői kedvezményekben részesülnek 
(ingyenes utazás Erdély bármelyik ré-
széből, nyerteseknek ingyenes belépés, 
ajándékcsomagok a helyezetteknek 
stb.). 

A kiállítás konkrét ajánlatairól és 
vonzáspontjairól beszélve említeném 
például a tatárjárás témájával kapcso-
latos fi lmvetítést. Külön ebből a célból 
berendezett fi lmvetítő-szoba várja az 
érdeklődőket (a vendégül látott kiállí-
tások alkalmával megtekinthető tema-
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folytatás az 1. oldalról

tikus filmek bemutatása szintén intéz-
ményünk hagyománya). Az interak-
tivitást és didaktikai jelleget emeli ki 
továbbá az is, hogy a vendégeink nem 
csak puszta szemlélői, passzív élvezői a 
rendezvénynek, hanem a kiállításon lát-
ható tárgyak egy részét ki is próbálhat-
ják majd egy külön e célra berendezett 
teremben (nyilván, a tárgyakról készült 
másolatokról van szó). Sodronyinget 
ölthetnek magukra, íjhasználattal is-
merkedhetnek, megtapasztalhatják, 
hogy a különböző tárgyaknak milyen 
súlyuk volt és így tovább. Érdekesség-
ként említem például a digitális kódex 
„fellapozásának” lehetőségét – ezt egy 
érintőképernyős terminálon próbálhat-
ják ki. Ugyanakkor a kiállítás látoga-
tója akár le is fényképeztetheti magát a 
kiállításon, és azonnal elküldeti a kész 
képet e-mailben az ismerőseinek. Erre 
a célra szintén egy terminált helyezünk 
működésbe. További érdekességként 
megemlítem, hogy egy pénzverő gép is 
fel lesz állítva, amelynek segítségével 
korabeli pénzekhez hasonló érméket le-
het majd sajtolni. Mindez idő alatt rend-
szeres múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokat tartunk, ahol műhely jelleggel a 
diákok megismerkedhetnek a korabeli 
kézműves mesterség fortélyaival.

Mindenkit nagy szeretettel várunk, 
hiszen ehhez fogható régészeti témájú 
kiállításra a Székelyföldön még nem 
került sor. Meggyőződésem, hogy nem 
csak a téma számíthat nagy érdeklődés-
re, hiszen a kiállításnak az interaktivi-
tása és a látványelemei is premiernek 
számítanak tájainkon. A jegyárakról 
annyit árulhatok el, hogy diákoknak 5 
lejes, felnőtteknek 8 lejes árfekvésre 
lehet számítani, de ugyanúgy mint az 
előző rendezvények alkalmával, terve-
ink között szerepelnek különböző cso-
portos kedvezmények is. 

Azt mindenképpen szeretném 
hangsúlyozni, hogy február elejétől 
megújul a Csíki Székely Múzeum hon-
lapja (www.csikimuzeum.ro), és ennek 
keretében a kiállításnak szánt weboldal 
is elérhető lesz, ahonnan hasznos és 
naprakész információkat szerezhetnek.

ZSÖGÖDI NAGY IMRE VÁNDORKIÁLLÍTÁS 
2009-BEN IS

A Csíki Székely Múzeum, 
Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának múzeuma �008-
ban magyarországi kiállítás-sorozatra 
indította a Székelyföld nagy festője, 
Zsögödi Nagy Imre életművéből 
készült válogatást. 

A magyarországi testvérvárosa-
ival való kapcsolatát új pályára he-
lyező csíkszeredai önkormányzat, 
miután fogadta a kaposvári Szász 
Endre-gyűjteményt, a gyulai Kohán 
György-kiállítást és a nagy sikerű 
Munkácsy-tárlatot, úgy döntött, hogy 
értékeit és hagyatékát az anyaország-
ban is bemutatja. 

Mint ismeretes, a magyarországi 
kiállítás-körút során az első, kaposvári 
állomást követően Gyulán, Tiszaújvá-
rosban, Óbudán, Szászhalombattán és 
Miskolcon tekinthették meg az érdek-
lődők a Nagy Imre Képtár hagyatéká-
ban található reprezentatív válogatást. 
A Nagy Imre alkotásaiból, grafikáiból, 
olajfestményeiből összeállított anyag a 
székely festőművész életének minden 
korszakát átfogja. 

E vándorkiállítással a csíkszeredai 
önkormányzat célja, hogy Zsögödi 
Nagy Imrét a város és Székelyföld 
határain túl is újból a köztudatba tudja 
beépíteni, tágabb értelemben pedig a 
környék értékeit és hagyatékát kívánja 
az anyaországban is bemutatni.

Idén folytatódik a Csíki Székely 
Múzeum által az elmúlt év elején ma-
gyarországi útjára indított vándorki-
állítás. 

A mi Nagy Imrénk című kiállítás 
�009. évi körútjának első állomása 
Debrecen volt, ahol január 16-án a 
Déri Múzeum Zoltai Lajos-termében 
került sor a megnyitóra. Jelen volt 
Ráduly Róbert Kálmán polgármes-
ter, Gyarmati Zsolt, a Csíki Székely 
Múzeum igazgatója, valamint Szabó 
András főmuzeológus, a festő hagya-
tékának kurátora. 

A kiállítás február 16-ig látogat-
ható, de máris felmerült az esetle-
ges meghosszabbítás lehetősége, és 
amennyiben a következő kiállítási 
felkérésig több időre lenne szükség, a 
képek Debrecenben tárolhatók.

Szabó András főmuzeológust kér-
deztük a �008-as évről, ami a kiállítás 
iránti érdeklődést, a nézettségről al-
kotott benyomását illeti, a debreceni 
fogadtatásról, valamint a �009-es év 
további fő „állomásairól”. 

Elmondása szerint, átlagosan 
mintegy 1000-1500 látogatóra lehe-
tett számítani helyszínenként. Ez fő-
leg Kaposvárra és Óbudára volt jel-
lemző, Gyulán és Szászhalombattán 
kevesebben voltak, Tiszaújvárosban 
és Miskolcon viszont szintén mintegy 
ezer látogatója volt a tárlatnak. 

Véleménye szerint a megnyitókra 
azon magyarországiak jöttek el, akik 
jártak már Székelyföldön, és részt vet-
tek már a nagyobb tradicionális egyházi 
vagy kulturális ünnepeinken, rendezvé-
nyeinken. 

A nagy hiányzók azok voltak, akik 
nem igazán ismerik Erdélyt. A ven-
dégváró városatyák, a szakma, illetve 
a kollégák érdeklődése is különböző 
volt. Legnagyobb érdeklődést Kapos-
vár vezetősége részéről tapasztalták, 
aztán Óbuda következett (itt Kobzos 
Kiss Tamás is fel lépett a tiszteletük-
re), ahol a polgármester is részt vett a 
megnyitón. 

A testvérvárosok múzeumai oda-
adóan segítették a kiállítással kapcso-
latos munkát, a képek elhelyezését. A 
debreceni megnyitó emlékezetes volt 
abból a szempontból is, hogy a kiál-
lítás előtti napon nyílt meg az Antal-
Lustig-gyűjtemény tárlata, aminek 
egy jó része Nagy István-képekből 
tevődött össze. 

A Nagy Imre-tárlat megnyitója 
utáni napon pedig Márton Ferenc 

folytatás a 3. oldalon
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A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZATAIBÓL

alkotásának koszorúzására került sor. 
A csíkszeredai vendégeknek itt 

adódott alkalmuk, hogy a Kossuth lak-
tanyában álló katonai emlékmű előtt 
– ami az egyetlen Márton Ferenctől 
megmaradt önálló szobor –, koszorú-
helyezéssel tisztelegjenek mind a mű-
vész, mind a honvédkatonák emléke 
előtt. Erre a megindító mozzanatra 
katonai tiszteletadás keretében került 
sor. 

Szabó András sikeresnek tekinti 
a debreceni utat, hiszen a Nagy Imre-
vándorkiállítás szervezésén, megnyi-
tásán kívül két másik rangos kulturá-
lis eseménynek is résztvevői lehettek, 
s jóleső érzéssel nyugtázta, ahogy a 
hajdúságban a figyelem központjába 
kerültek értékeink. 

Az év következő kiállításaira 
kitérve egyelőre csak a létező 
igényeket sorolta fel. Győr, Budapest, 
Kecskemét mind vendégül szeretné 
látni a kiállítást, és egyelőre folynak az 
egyeztetések a sorrendet, időpontokat 
illetően. 

folytatás az 2. oldalról

Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkor-
mányzati Testülete 2008. december 23-án 
soros ülést tartott. 

202-es számú Határozat
a �008-as költségvetést jóváhagyó, utólag mó-
dosított és kiegészített 1/�008-as számú hatá-
rozat módosításáról és kiegészítéséről 

203-as számú Határozat
amely jóváhagyja a „Szent Ágoston” Nappali 
Foglalkoztató Központ költségeinek finanszí-
rozását célzó együttműködési szerződés meg-
kötését a Gyulafehérvári Caritas Szervezet 
Csíkszeredai Fiókjával 

204-es számú Határozat
a „Borvizek útja” című tervre vonatkozó társu-
lási szerződés jóváhagyására 

205-ös számú Határozat
a „Csobotfalvi Kultúrotthon felújítása” című 
munkálat véleményezési dokumentációjának 
a jóváhagyására

206-os számú Határozat
a „Hargitafürdői Kultúrotthon felújítása” című 
munkálat véleményezési dokumentációjának a 
jóváhagyására

207-es számú Határozat
a „Zsögödi Kultúrotthon felújítása” című 
munkálat véleményezési dokumentációjának 
a jóváhagyására

208-as számú Határozat
a „Mihail Sadoveanu u. 1. szám alatti óvoda 
épületének felújítása” című munkálat vélemé-
nyezési dokumentációjának a jóváhagyására

209-es számú Határozat
a 157/�007 számú határozat módosítására, 
mely a Tető u. 9/A szám alatti tömbházlakás 
megvalósíthatósági tanulmányát hagyta jóvá 

210-es számú Határozat
a 158/�007 számú határozat módosítására, 
mely a Kőrösi Csoma Sándor 4. szám alatti 
tömbházlakás megvalósíthatósági tanulmá-
nyát hagyta jóvá 

211-es számú Határozat
a 158/�007 számú határozat módosítására, 
mely a Tudor Vladimirescu �1. szám alatti 
tömbházlakás megvalósíthatósági tanulmá-
nyát hagyta jóvá

212-es számú Határozat
a 198/�008 számú, a Márton Áron Gimnázi-
um épületének és területének bérléséről szóló 

határozat melléklete kiegészítésére

213-as számú Határozat
a Mihail Sadoveanu u. 6. szám alatti ingatlan 
bérlési szerződése jóváhagyására 

214-es számú Határozat
a Közüzemekkel kötött �764/1998 számú szer-
ződés 1-es számú melléklete módosítására

215-ös számú Határozat
mely jóváhagyja azt az igénylést, mely egy te-
rületnek az állami közvagyonból, a Bel- és Re-
formügyi Minisztérium ügykezeléséből való 
kivétele és Csíkszereda közvagyonába való 
áttételére vonatkozik

216-os számú Határozat
a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Fiók-
jával kötött 5�1/60784/�007 számú szerződés 
meghosszabbításáról 

217-es számú Határozat
a 9�/�006-os számú határozat 1-es cikkelyé-
nek módosításáról, mely egyes jogtanácsosok 
kinevezéséről szólt, akik Csíkszereda Önkor-
mányzatát képviselik a Bíróságon 

218-as számú Határozat
Csíkszereda Somlyó körzetében található 
egyes utcáinak elnevezéséről 

219-es számú Határozat
„A Majláth Gusztáv Károly tér” megnevezésű 
övezeti városrendezési terv jóváhagyására

220-as számú Határozat
„A Petőfi Sándor utca és Márton Áron utca 
épületegyüttesei” megnevezésű keretszabály-
zatnak a jóváhagyására

221-es számú Határozat
egyes, az országos hőrebilitációs program ke-
retében felújított lakótömbök tetőtéri javítási 
munkálatainak finanszírozására

222-es számú Határozat
a 80/�008-as számú, utólag módosított és 
kiegészített határozat módosítására, mely a 
�009-es évi adó- és illetékeket hagyta jóvá

223-as számú Határozat
a „DN1�-as út és az UM 01101-es egységet 
összekötő útszakasz felújítása” megnevezésű 
véleményezési dokumentáció jóváhagyására

224-es számú Határozat
a „Csiba utca �. sz.” megnevezésű övezeti vá-
rosrendezési terv jóváhagyására

A debreceni honvédszobor
*Fotó: Antal Ildikó

ZSÖGÖDI NAGY IMRE 
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80 ÉVES A CSÍKI JÉGKORONG

A 80 ÉVES CSÍKI 
JÉGKORONG ÉVÉNEK 
NYILVÁNÍTOTTÁK A 

2009-ES ÉVET

BETEKINTÉS A 
VÁROSELLENŐRZÉSI 
OSZTÁLY 2008-AS ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉBE

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala Vá-
rosellenőrzési osztályának tevékenységi köré-
be tartozik elsősorban a büntető jegyzőköny-
vek kiállítása, az urbanisztikai engedélyek 
nélküli építkezések ellenőrzése, a lakossági 
panaszok ügykezelése és megoldása, valamint 
az ezekre való gyors és szakavatott reagálás. 
Ugyancsak feladatuk azon magán- és jogi 
személyek tulajdont igazoló dokumentuma-
inak az ellenőrzése, akik valamilyen formá-
ban adóhátralékokkal rendelkeznek, a magán, 
illetve jogi személyeknek a beazonítása, akik 
nem teljesítik pénzügyi kötelességeiket (adók, 
illetékek). A Városellenőrzési osztály jogköre 
kiterjed a közélelmezési egységek működési 
engedélyének az ellenőrzésére, de ide tartozik 
a különböző figyelmeztetések és felszólítások 
kibocsátása is a lakosság felé, olyan témakö-
rökben mint a járdák tisztítása havazáskor, 
hozzáférési és megközelítési felületek felsza-
badítása, sáncok tisztításának ellenőrzése, jár-
datakarítás. Felügyelniük kell mind a szemé-
telhordással kapcsolatos szerződéseket, ame-
lyeket a köztisztasági vállalat a természetes 
és jogi személyekkel köt, mind pedig az utcai 
törvénytelen kereskedést (például a minden 
tavasszal megismétlődő illegális virágárusí-
tás), s az osztály ebben az értelemben a városi 
rendőrséggel tart napi kapcsolatot. Újabban 
egy pluszfeladattal bővült a Városellenőrzé-
si osztály munkaköre: a városi közművekkel 
együttesen ellenőrzi a központi fűtésrende-
szerről való törvénytelen leválásokat, és jog-
körébe tartozik büntetések megszabása is.

A Városellenőrzési osztály Szőke 
Domokos alpolgármester hatáskörébe tartozik. 
Kérdésünkre elmondta, hogy többnyire 
elégedett az osztály eddigi tevékenységével, 
�009-ben pedig azt szeretné, hogy többször 
és rendszeresebben jussanak el az iroda 
munkatársai a város minden utcájába, hogy 
időben és a helyszínen észlelhessék, ha valami 
rendellenesség történik. Az alpolgármester 
elmondta továbbá, hogy a büntetés nem cél, 
csak eszköz arra, hogy a lakók a város és a saját 
érdekükben tiszteletben tartsák a törvényeket, 
a helyi határozatokat, de sajnos, még mindig 
sokan vannak, akik úgy gondolják, rájuk nem 
vonatkoznak a szabályok. 

Veres Csaba, a Városellenőrzési osztály 
vezetőjének beszámolója során kiderült továb-
bá, hogy feladatuk a közterületre épített gará-
zsokkal kapcsolatos ügykezelés – a garázsvá-
sárlási, -eladási ügyiratok összeállítása, ezek 
nyilvántartása, valamint a bontásokra vonat-

kozó felszólítások kibocsátása és a végrehaj-
tás nyomon követése. Ugyanakkor az osztály 
egyik fontos aktivitása az ügyfélszolgálatra 
vonatkozik, s a munkatársak a fent felsorolt, a 
város és az egyén mindennapját érintő kérdés-
körben információt kell tudjanak nyújtani. 

Az osztályvezető szerint leginkább azon-
ban az építkezésekkel kapcsolatos kérdések-
kel szembesültek �008-ban (milyen iratok 
kellenek egy építkezéshez, mikor kezdhető az 
el, a tetőburkolat vagy termopán nyílászárók 
cseréjéhez szükség van-e építkezési enge-
délyre stb.), s ezekben az esetekben sikerült 
tájékoztatást adni. Az évente megrendezésre 
kerülő, nagy tömegeket vonzó hagyományos 
rendezvényeken, ünnepeken – pünkösd, Ezer 
Székely Leány Napja, illetve a Csíkszeredai 
Városnapok – a Városellenőrzési osztálynak 
a legfontosabb feladata a kereskedelmi tevé-
kenység ellenőrzése. 

Hogy mindezekre a kérdésekre napi szin-
ten meg tudjanak felelni, szoros kapcsolatban 
állnak a polgármesteri hivatal több, az ügyvi-
tellel kapcsolatos elbírálásban és döntésekbe 
bevont osztályával: a Város- és területrende-
zési osztály, Adó-, illeték és más jövedelmek 
osztálya, 

Kereskedelmi, engedélyeztetési és kon-
cessziós osztály, valamint a Jogi osztállyal. 

Január 6-án, Vízkereszt napján 
nyilvánította ünnepi évvé Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester a �009-es esztendőt. 
Az időpontválasztás nem véletlenszerű, 
hiszen 19�9-ben ezen a napon játszotta első 
mérkőzését Sinaián a csíki csapat, így ez az 
időpont vonult be a közemlékezetbe, mint a 
csíki jégkorong születése.

A polgármester felidézte, hogy az eddi-
gi évfordulók megünneplése többnyire csak 
egy napra korlátozódott, eseményekhez kap-
csolódva egy-egy kiadvánnyal emlékeztek a 
csíki jégkorong nagyjaira. „Rendhagyó mó-
don idén az a szándék, hogy nemcsak egy 
napra, egy hétvégére időzítsük a csíki jégko-
rong 80-ik évének megünneplését, hanem az 
egész �009-es esztendőt a 80-ik évfordulós, 
jubileumi évként éljük végig” – fogalmazott 
az elöljáró.

A jubileumi év megünneplésére vonatkozó 
tervek között szerepel egy – a tartalom és ki-
vitelezés szempontjából magas minőségű – csí-
ki hoki-lexikon összeállítása, melyben helyet 
kapnának az alapítók, a térségben született és 

a város csapataiban maradandót alkotó, bajno-
ki címmel büszkélkedhető jégkorongozók, az 
olimpikonok, de külön fejezetekben a sport-
egyesületekről, klubokról, csapatokról, vala-
mint a jégpályákról is szó esne.

„A felcseperedő nemzedék egyre keve-
sebbet tud a nagy játékosokról, a csíkszeredai 
jégkorong múltjáról. Úgy gondolom, szükség 
van olyan kiadványra, melyet bármikor fella-
pozva a múlt tekintetében meg tudunk bizo-
nyosodni dolgokról, emberekről” – támasz-
totta alá Ráduly Róbert a tervezett kiadvány 
fontosságát. 

Nagyon nehéz, aprólékos és időigényes 
munkáról lévén szó, a polgármester felkérést 
is megfogalmazott a jelen levő sportújságírók-
hoz, illetve rajtuk keresztül a jégkorongszere-
tő csíki közösség felé arra vonatkozóan, hogy 
próbálják ezt a munkát együttműködve tető 
alá hozni. 

A polgármesteri hivatal megrendelésére 
elkészült a jubileumi év logója is, melyet vá-
rosunk polgármestere január ��-én mutatott be 
a sajtó képviselőinek. A természetesen kék-fe-
hér színkombinációban megtervezett arculati 
elem különböző reklámhordozókon (korong, 
póló, jelvény stb.) jelenik majd meg, emellett 
egész évben a Vákár Lajos Műjégpálya jegét 
díszíti, emlékeztetve a belépőket a rangos év-
fordulóra. 

Január �4-én, a Mol Liga elődöntőjének 
első két mérkőzése közötti rövid ünnepség 
keretében jelentették be népes szurkolótá-
bor előtt is, hogy kezdetét vette az emlékév. 
A mérkőzésre jegyet váltókat a jubileumi év 
műsorfüzetével ajándékozták meg.

A csíkszeredai jégkorong alapításának 
80-ik évfordulója kapcsán olyan látványos 
mérkőzéseket is terveznek, melyek minden-
képp emlékezetessé teszik a jubileumi évet: a 
tervek szerint február �4–�6. között az osztrák 
jégkorongbajnokságban (EBEL) is szereplő 
Alba Volán és a két csíki csapat részvételével 
pénzdíjas tornára kerül sor, melynek fődíja 
5000 euró. 

Ez az összeg a játékosok számára is je-
lentős motivációs tényező, hogy a legjobb for-
májukat mutassák – vallják a szervezők. 

folytatás a 6. oldalon
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MI TÖRTÉNT 2008. DECEMBER – 2009. JANUÁRBAN A VÁROSBAN?
CSÍKSZEREDAI ESEMÉNYEK KRÓNIKÁJA

December 12.

Kriterion Koszorú Toró Tibor akadémikus-
nak * A Domokos Géza alapította csíkszeredai 
Kriterion Alapítvány kuratóriumának döntése 
értelmében Toró Tibor elméleti fizikus, neut-
rinó-asztrofizikus és -kozmológus, fizikatör-
téneti, tudományfilozófiai és elméleti fizikai 
szakíró, Bolyai-kutató és nyugalmazott tan-
székvezető-egyetemi tanár vette át a �008-as 
évi Kriterion Koszorút. Az Énlakán született 
tudós munkásságát Lászlófy Pál, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke 
méltatta.

December 14.

Új nemzetközi vonatpár * Új vonatpár köz-
lekedik Brassó–Budapest, illetve Budapest–
Brassó között. A magas kényelmi fokú 408-as 
rapid összetételében első és másodosztályú 
vagonok, illetve étkezőkocsik is vannak, és 
az Csíkszeredába 4.50-kor érkezik, Gyergyó-
szentmiklósra 5.46-kor, Maroshévízre 6.46-
kor, Budapestre pedig 16.17-kor. Onnan a 
409-es számmal 8.4�-kor indul, Maroshévíz-
re �0.50-kor, Gyergyószentmiklósra �1.��-
kor, Csíkszeredába ��.�8-kor, Tusnádfürdőre 
��.55-kor érkezik. Továbbra is közlekedik a 
Korona, a már megszokott éjszakai járataival.

December 15.

Átadták a mászófalat * Kipróbálhatta a csík-
szeredai vasútállomás szomszédságában talál-
ható, 194�-ben épített, ma már ipari múzeum-
nak számító épület alagsorában berendezett 
mászófalat a nagyközönség. A megyeszékhely 
első ilyen jellegű létesítményében �008-ban 
még ingyen ismerkedhettek a sziklamászás 
alapfogalmaival a kezdők, állandó felügyelet 
mellett. A haladókra is gondoltak a mászófal 
üzemeltetői, számukra nagyobb nehézségi fo-
kozatú mászóútvonalakat is szereltek a falra, 
ezek segítségével ők is gyakorolhatnak. „Dél-
után 4-kor nyitunk, a program este 10-ig tart. 
�009-től 10 lejes napidíjjal kívánjuk működ-
tetni a mászófalat. Azok számára, akik rend-
szeresen használnák, havi 80 lejes bérletet 
ajánlunk” – állítja Bíró Albin, a létesítmény 
tulajdonosa.

December 16.

Jól tejel a „vastehén” * S még csak nem is 
kell megfejni reggelente. Gombnyomásra 
csordul a tej a csíkszeredai piaccsarnok bejá-
rata elé „kikötött vastehén tőgyéből.” Becézik 

Riska-robotnak is az 50 banis pénzérmékkel 
működő tejautomatát, melynek oldalán a hasz-
nálati utasítás is olvasható. Hanem a finom há-
zitejhez szokott idősebb kuncsaftok néha túl-
erőltetik a gombokat, ami nem nagyon tetszik 
a vastehénnek. Ilyenkor nem akarja „leadni a 
tejet”. Némelykor a piacgondnok beavatkozá-
sára van szükség ahhoz, hogy jobb belátásra 
lehessen bírni. Ugyancsak a gondnoktól tudjuk 
meg, hogy olyannyira népszerű lett a tejauto-
mata, hogy vannak napok, amikor 70 litert is 
kinyomkodnak belőle – egyébként 150 liter a 
befogadóképessége. A tejet pedig – függetle-
nül a kinti hőmérséklettől – állandóan 5 Celsi-
us-fokon tárolja. Gazdája, a sepsiszentgyörgyi 
vállalkozó napi rendszerességgel újratölteti a 
tejautomatát. A működtetésére alkalmas pénz-
érmékre a készülék szomszédságában levő 
turkálóban lehet szert tenni. Egyébként a pi-
acgondnokságon is „bepanaszolható”, ha ne-
tán valamiért megkutyálja magát a vastehén. 
(Kristó Tibor)

December 17.

Környezetvédelmi nevelés rendhagyó mó-
don * Hat héten át tíz osztály számára tartot-
tak környezetvédelmi nevelést a csíkszeredai 
Márton Áron Gimnáziumban. Három-három 
alkalommal találkoztak a diákok Richard B. 
Schoenbohmmal, a Békehadtest önkéntesével, 
aki igyekezett környezettudatos fogyasztókká 
nevelni őket, bemutatta a biológiai sokfélesé-
get vidékünkön, valamint a nemzeti parkokról 
és védett területekről tartott előadást. A peda-
gógusok és az előadók célja az volt, hogy a di-
ákok interaktív, játékos formában ismereteket 
szerezzenek a környezetünkről, környezetvé-
delemről. A program záróünnepségén Juhász 
András Réka programfelelős hangsúlyozta: az 
Amerikából érkezett szakember kívülállóként 
igyekezett felhívni a diákok figyelmét mind-
arra, ami rosszul működik nálunk, de azokra 
az értékekre is, amelyeket meg kell őriznünk. 
Az iskola mindenesetre máris lépéseket tett a 
környezetvédelem terén: bevezette a szelektív 
hulladékgyűjtést.

Csíkszereda értékei * A csíkszeredai Sapien-
tia egyetem előcsarnokában sor került a Csík-
szereda értékei plakátverseny eredményhir-
detésére. A versenyt a Társadalomtudományi 
Intézet hirdette meg, témája pedig Csíkszere-
da képe, imázsa, értékeinek bemutatása volt. 
A beérkezett munkákból kiállítást szerveztek. 
Az első helyet Iochom Zsolt I. éves kommu-
nikáció szakos hallgató kapta, másodiknak 
Csizmás Ákos szociológus hallgatót válasz-

tották, míg a harmadik díjat egy közösen ké-
szített munka kapta 

December 23.

Mínusz húsz alatt * A �008-as tél legala-
csonyabb hőmérsékletét – mínusz ��,4 Cel-
sius-fokot – mérték reggel Csíkszeredában. 
Napközben enyhe felmelegedést regisztrál-
tak a csíkszeredai meteorológiai állomáson. 
A csikorgó hideg az egész megyét érintette, 
Gyergyóalfaluban mínusz �1, Maroshéví-
zen mínusz �0, Bucsin-tetőn mínusz 16, míg 
Székelyudvarhelyen mínusz 15 Celsius-fokot 
mértek. Decemberben a legalacsonyabb hő-
mérsékletet 1998-ban regisztrálták, akkor mí-
nusz �� fokig süllyedt a hőmérő higanyszála.

Január 1.

Az első újszülött * Csíkszeredában  január 1-
jén reggel 7 óra 45 perckor császármetszéssel 
jött a világra az első újszülött, a madéfalvi �� 
éves Búzás Magdolna első gyermeke, Bianka. 
Őt követte 1� órakor az első csíkszeredai új-
szülött, a �800 grammos Duduj Dániel Márk, 
aki a �6 éves Duduj Adél Emőke elsőszülött 
fia.

Január 8.

Új útlevél, drágábban * Idéntől forgalomba 
kerülnek az új típusú, az EU szabványainak 
megfelelő útlevelek. Külalakra nem sokban 
különböznek a régiektől, ám sok új, az azo-
nosítást megkönnyítő, biometrikus elemet 
tartalmaznak. A forgalomban levő útlevelek 
�� biztonsági elemet tartalmaztak, az újak 
viszont már 50-et. Többek között digitális 
ujjlenyomatok, valamint egyedi jellegű ant-
ropológiai adatok nehezítik meg a jövőben az 
esetleges hamisítók munkáját. A másik lénye-
ges újdonság, hogy míg a régi típusú útlevelek 
érvényessége tíz év volt, az újaké csupán öt év 
lesz. Kivételt képeznek a 6 évnél kisebb gye-
rekek, számukra csak � évre érvényes útleve-
let állíthat ki az illetékes hatóság. 

Január 10.

Ötven liter olajat gyűjtöttek * Sikeres ren-
dezvényt szervezett a Zöld Székelyföld Egye-
sület és az Élő Erdély Egyesület, ugyanis több 
mint ötven liter használt étolajat gyűjtöttek. A 
tizenkét csíkszeredai gyűjtőpont közül a leg-
több étolajat a csíktaplocai Xantus János Álta-
lános Iskolához és a csíkszeredai József Attila 
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A CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATALNÁL
MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

Lóránth László – Sümegi György Nagy István című monográfiája – 65 lej. 
Vofkori György: Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – 1�0 lej (10 példány fölött pedig 
100 lej).
Sövér Elek 19�7–198� (emlékkiadvány) – �0 lej.
A Nagy István Emlékülés keretében elhangzott előadások anyaga a Pallas-Akadémia gondozásában 
jelent meg – ára: 10 lej. 
A mi Nagy Imrénk – Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: �5 lej. 
Szabó András: A bőfény forrása. Zsögödi Nagy Imre. Ára: 65 lej. 
Kocsis Lajos: A Csíki Magánjavak története 1869–19��. Ára: �0 lej.
Kristó Tibor: A riporter megtér. Ára: �0 lej.
Barabási Albert-László: Behálózva. Ára: �5 lej.

Csíkszereda Kiadóhivatal, 5�0110 Csíkszereda, Vár tér 1. szám, 1�1-es iroda 
Telefon: 00-40-�66-�71 464, fax: 00-40-�66-�71 165, e-mail: varoshaza@szereda.ro

•
•

•
•

•
•
•
•
•

MEGVÁSÁROLHATÓ KIADVÁNYOK

Általános Iskolához vitték, a két helyszínre 
összesen több mint tizenhét liter olaj érkezett. 
A négyórás akció alatt �5 önkéntes váltotta 
egymást. A szervezők tavasszal újabb gyűjtést 
rendeznek. Jó tudni, hogy egy liter csatornába 
öntött étolaj egymillió liter vizet szennyez, ez 
a mennyiség egy ember tizennégy éves víz-
szükséglete.

Január 14.

Digitális fényképezőgépen át a világ * A 
csíksomlyói Kalot Egyesület szervezésében a 
csíkszeredai Székely Károly Szakközépisko-
lában működő Nagybükki Néprajzi Társaság 
termében megnyílt a Digitális fényképezőgé-
pen át a világ című tárlat, amely �0-nál több 
alkotást tartalmaz. A kiállítást  Bíró József, az 
Eurokultúra Egyesület vezetője nyitotta meg. 
Az új Kalot-mozgalom tevékenységét Bá-
nyász László mérnök-tanár ismertette.

Január 21.

Fotótárlat a Magyar Kultúra Napján * A 
Csíki Székely Múzeumban a Kulturális Köz-

pont XVI. fotótáborának anyagát állították ki. 
A tábor �008 őszén zajlott Oroszhegyen és 
környékén, Ádám Gyula művészeti vezeté-
sével. Tíz hivatásos és amatőr fotós vett részt 
a táborban, munkáikat láthatja a közönség a 
tárlaton: Ádám Gyula, Szabó Attila, Veres 
Nándor, Balázs Ödön, Balázs Attila, Erdély 
B. Előd, Bálint Zsigmond, Henning János, 
Molnár Attila, Danis János. A kiállítás-meg-
nyitóval egybekötve könyvbemutatóra is sor 
került, a marosvásárhelyi Bálint Zsigmond 
fotóművész Lélekőrző falvaim című fotóalbu-
mát Nagy Miklós Kund újságíró és művészet-
kritikus ismertette, közreműködött a Heveder 
zenekar.

Január 23.

Péntek esti találkozások * A csíkszeredai Ká-
joni János Megyei Könyvtár Péntek esti talál-
kozások címmel éves programot indított útjára. 
A rendezvénysorozat első találkozóján az erdé-
lyi magyar irodalmi és művelődési folyóiratok 
szerepvállalása, műhelyjellege került szóba.

Lakossági panaszkönyv * A 609/�008-as 
kormányhatározattal jóváhagyott országos 

korrupcióellenes stratégia keretében a Köz-
igazgatási és Belügyminisztérium Korrupció-
ellenes Vezérigazgatósága amolyan panasz-
könyvet bocsát a lakosság rendelkezésére, 
s abba iktatják be a bejelentéseiket, illetve 
javaslataikat. Hargita megyében ilyen jellegű 
bejelentésekkel a korrupcióellenes irodához 
lehet fordulni (Csíkszereda, Tudor Vladimires-
cu utca �4. szám, telefon/fax: 0�66–�10�80). 
Egyébként az irodavezetőnek a fogadónapja 
minden hónap első hétfőjén van 9 és 1� óra 
között. A közönségszolgálatért felelős tiszt 
pedig minden hónap második és harmadik 
hétfőjén áll az ügyfelek rendelkezésére 9 és 
1� óra között. A fogadóórákat a megyeháza 
épületében, a 10�-as szobában tartják.

Továbbra is becserélhető * A Román Nemzeti 
Bank elnökének 44/�008-as körlevele értelmé-
ben �009. december �1-ig a Román Fejlesztési 
Bank (BRD) egységeinél ingyenesen becserél-
hetők a már hatályból kivont, régebbi kibocsá-
tású, polimér alapú bankjegyek, valamint pénz-
érmék.

(az összeállítás a Csíki Hírlap és a Hargita 
Népe napilapok nyomán készült)

Az osztályvezető beszámolójából közlünk 
néhány sarokszámot, amelyek mentén konkré-
tabb képet lehet kapni az iroda �008-as évi te-
vékenységéről: 1�5 büntető-jegyzőkönyv kiál-
lítása (16� 940 lej értékben); adók és illetékek 
befizetésének ellenőrzéséből újabb bevétel 
származott 6600 lej értékben. �008 szeptem-
beréig, amíg a kényszer-végrehajtás is a Vá-
rosellenőrzési osztály hatáskörébe tartozott, 
mintegy 5� kényszervégrehajtásra került sor, 
�5 �16 lej értékben. A múlt évben 1476 felszó-
lítást küldtek ki, és 849 személyt fogadtak az 
irodában ügyintézés céljából, ugyanakkor 44, 
a polgármesteri hivatalnak és az osztálynak 
intézett panasztételt oldottak meg. A három 
fentebb említett esemény idején, a kereske-
delmi tevékenység ellenőrzése nyomán 1985 
lej bevételük volt. �59 felszólítást adtak ki a 
hótalanítással, garázsbontásokkal, közterület-
foglalásokkal kapcsolatban. Ugyancsak az év 
folyamán 705 darab bizonyíték-jellegű digitá-
lis fényképet készítettek az éppen folyamatban 
lévő ügyekkel kapcsolatban. 6� kereskedelmi 
egység működési engedélyét és körülményeit 
ellenőrizték, mivel az egységek működését bi-
zonyos, törvények által előírt követelmények 
szavatolják (minden egységnek rendelkeznie 
kell egy ellenőrző regiszterrel, amelybe veze-
tik a céget ért különböző hivatalos ellenőrzé-
seket), így a felügyelet ezekre a tényezőkre is 
kiterjed, ugyanakkor 69 csődhelyzetbe került 
kereskedelmi egységet ellenőriztek.

folytatás a 8. oldalon
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ANYAKÖNYV 
– 2008. DECEMBER – 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA 
CSÍKSZEREDÁBAN

SZÜLETÉSEK

Borboly Eszter
Farkas Gergő
Petrikó Tímea
Todiruţ Andreea-Natasha
Korodi Réka
Onika Kristóf
Forgács Alexander
Purice Răzvan-Sergiu
Galaczi László Dominik
Raduly Andrea
Dănilă Cristina-Nicoleta
Kánya Milán-Hunor
Gábor Katalin
Székely Előd
Rafain Eszter
Butnaru Denis
Şerban Rafael
Schrádi Nóra
Pál Ingrid
Gábor Vanessza
Pál Helga

Jakab Anita
Pál Roland
Ionescu Nicoleta
Vitos Katinka
Ambrus Dávid
Csibi Tamara
Molnár Zsanett
Tankó Krisztián
Ciobîcă Alexandra

ELHALÁLOZÁSOK

Kelemen Adam
Csomortani Rozalia
Bors Margareta
Máté Elisaveta
Osváth László
Riczini Carol
Kovács Varvara
Vajda Elisabeta
Sinka Márton
Nicolescu Nicolae
Dobos Ladislau

Bogyó Elisaveta
Márton Ana
István Sara
Szakats Iboly
György Terézia
Salamon Anna
Darvas Josif
Kevély Anna
Kiss Juliana 
Bilibok Emeric

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Sántha László – Kürti Kinga
Veres Róbert – Restás Olga
Bogács Attila – Jakab Lenke
Hegedüs Attila – Györfi Tímea
Lajos László – Karda Piroska
Péter József – Ványolós Olga-Ecaterina
Bodo Attila – Bocskor Erzsébet
Miklós István-Ottó – Bota Szidónia
Paşalău Silviu-Marian – Fodor Liliana

A PALLAS-AKADÉMIA 500. KIADVÁNYA

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ebben az évben is rangos ren-
dezvénysorozattal ünnepelte a Magyar Kultúra Napját A kétnapos kultu-
rális esemény meghívottja a Csíkszeredában immár harmadik alkalom-
mal vendégszereplő Sebő-együttes volt.

A rendezvénysorozat január ��-én kezdődött Sebő Ferenc Rendha-
gyó irodalomóra című előadásával, melynek helyszíne a Márton Áron 
Gimnázium díszterme volt. Ezt követően a Sebő-együttes sajtótájékoz-
tatót tartott a Városháza gyűléstermében, majd a nap fő programpont-
jaként sor került Sebő Ödön A halálra ítélt zászlóalj című könyvének 
bemutatójára ugyancsak a Városháza gyűléstermében.

A könyv szerzője 18 évesen korengedéllyel vonult be az 1. buda-
pesti gyalogezredhez, majd 1940-ben felvették a Ludovika Akadémiára, 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából került sor arra a rangos író-
olvasó találkozóra, amelyet a Pallas-Akadémia Könyvkiadó szervezett 
folyó év január �0-án a polgármesteri hivatal gyűléstermében. Erdély 
egyik legnagyobb kiadója, az 199�-ban alakult Pallas-Akadémia Könyv-
kiadó fennállásának jelentős állomásához érkezett, hisz Pomogáts Béla 
bemutatásra kerülő, Magyar irodalom Erdélyben (1918–1944) című 
műve a kiadó 500. könyve. 

A házigazda polgármesteri hivatal részéről városunk polgármes-
tere, Ráduly Róbert Kálmán köszöntötte a jelenlevőket, majd Gálfalvi 
Zsolt irodalomkritikus, szerkesztő ismertette és méltatta a könyvet.

Jelen volt továbbá Antal Attila alpolgármester, a kiadó 
képviseletében pedig Kozma Mária főszerkesztő – egyben az est 
moderátora is. 

A kétkötetes irodalomtörténeti mű első részében a szerző, az erdé-
lyi magyar irodalom elkötelezettje korszakokra bontva taglalja Erdély 
irodalomtörténetét, a korszakokhoz kapcsolódó lapokat, folyóiratokat, 
egyesületeket, írói csoportosulásokat. A második kötetben pedig a té-
mához kapcsolódó, legjelentősebb dokumentumok találhatóak.

ahol 194�-ben hadnaggyá avatták. A halálra ítélt zászlóalj című emlék-
iratából megismerhetjük az akkor még �4 éves főhadnagy által vezetett 
��. hegyi határvadász zászlóalj történetét, amely 1944. augusztus �8. 
és szeptember �0. között a magyar határon, a Gyimesi-szorosban véde-
lemre berendezkedve, megállásra kényszerített két, könnyű átvonulás-
ra számító szovjet hadsereget és egy lovas hadosztályt. Három héten át 
sikerrel tartóztatták fel a támadókat, majd bravúros kitörést hajtottak 
végre, és utóvédként harcolva Székelyföldön és Szlovákián át Német-
országig vonultak, fedezve társaik és a németek visszavonulását.

Január ��-án újabb előadásra került sor Az antik zene megfejtése 
címmel, ezúttal a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium díszter-
mében. Délben az együttes látogatást tett a Hargita Megyei Kulturális 
Központ nyílt napján.

Este hét órától a Sebő-együttes Lázár Ervin lemezbemutatóra 
– Erdei dalnokverseny címmel – várta az érdeklődőket, melyben olyan 
„Lázár-klasszikusok” szerepeltek, mint a Négyszögletű Kerek Erdő, A 
hazudós egér. Ezzel az összeállítással az együttes tagjai a �007-ben 
elhunyt Lázár Ervin író életének és életművének állítottak emléket. 

A Lázár Ervin – Erdei dalnokverseny című lemez Erdélyben első 
alkalommal városunkban került bemutatásra.
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KÖZÉRDEKŰ

Csíkszereda, az Önkormányzat és a Városháza havi kiadványa eljut most már az Ön postaládájába is. A kézbesítési módra, illetve tartalomra vonatkozó 
észrevételeit eljuttathatja hozzánk az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Kiadja Csíkszereda Megyei Jogú Város – Vár tér 1. szám, 5�0110. Telefon: 0�66-�151�0. Fax: �71165.
E-mail: primaria@miercureaciuc.ro; varoshaza@szereda.ro; http://www.szereda.ro

Szerkeszti: Ady András; Lapszámunk munkatársai: Cseke Gábor, Fekete-Kászoni Rita, Ferenczy Krisztina, Korrektúra: Prigye Kinga; 
Nyomdai munkálatok: alutus  Rt.

A MEZŐGAZDASÁGI, KATASZTERI 
ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY 

FELHÍVÁSA

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának Mezőgazdasági, 
kataszteri és erdőgazdálkodási osztálya felhívja a mezőgazdasági 
területtel rendelkező és állattartó gazdák, valamint jogi 
személyek figyelmét, hogy a 175/�007-es Kormányhatározat 
alapján be kell jelentkezzenek a Mezőgazdasági Nyilvántartóba 
(Registru agricol). 

Kérjük a gazdák közreműködését a nyilvántartók kitöltése 
során, mert ennek hiányáhban nem igényelhetnek mezőgazdasági 
támogatást. 

Ügyfélfogadás: a polgármesteri hivatal 25-ös számú 
irodájában, hétfőtől péntekig 8-13 óráig. 

A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI 
UNIÓ UTÁNIG

Előadássorozat múltunkról, jelenünkről, jövőnkről

NÖVEKSZIK A TEHERAUTÓK UTÁN 
FIZETENDŐ ADÓ ÉRTÉKE

Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala közös szervezésében folytatódik a 
�006 novemberében elindított előadássorozat, melynek célja a történelmi 
múltunk mélyebb feltárása, kulturális örökségünk valós megismertetése, 
a jelenünk többszempontú értelmezése, és nem kevésbé a népünk, nem-
zetünk jövőjének a lehetséges alakulása, alakítása az új világrend által 
kínált, de ugyanakkor behatárolt körülmények között. 

Az idei előadássorozatunk is nagyon sok, színes és érdekes témát 
kínál. Az RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete és Csíkszereda 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tisztelettel megköszöni ez 
eddigi előadásokon való népes jelenlétet, és bízik abban, hogy az elmúlt 
évek gyakorlatához híven, idén is sok érdeklődőt fognak vonzani az 
előadások.

A 2009. február, márciusi előadássorozat ajánlata: 

2009. február 6., 18.00 óra 
Dr. Becsek-Garda Dezső: A székely közbirtokosság története
2009. február 20., 18.00 óra 
Tüdős Kinga: Ősi székely várak
2009. február 27., 18.00 óra 
Toth Ferenc: Túlélési módszerek a természetben 
2009. március 6., 18.00 óra 
Hintalan László: Útban a szerves társadalom felé
2009. március 20., 18.00 óra 
Ráduly János, Zomora Márta, Rumi Tamás, Záhonyi András, Imecs 
László: Rovásírás-konferencia

Az előadások, rendezvények tervezett időpontjainak esetleges 
változásáról előzetesen értesülhetnek a helyi írott, sugárzott 
médiából.     

Veress Dávid

CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ 
VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 

ELÖLJÁRÓINAK FOGADÓÓRÁI: 

Név: Tisztség: Időpont: Feliratkozás:
Ráduly 
Róbert 
Kálmán

polgármester szerda
11.00 – 13.00

Közönség-kapcsolati
iroda, 44-es sz.

Antal Attila alpolgármester
minden nap 
– előjegyzés 

szerint 

Szőke 
Domokos alpolgármester

minden nap 
– előjegyzés 

szerint 
Paizs 

Gyöngyi 
Juliánna

jegyző szerda
10.00 – 13.00 

Végezetül az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a 
tevékenységükből legtöbbször csak a kellemetlen konkrétumok 
(pl. büntetőjegyzőkönyvek) látszanak, de meggyőződése, hogy a 
Városellenőrzési osztályának van egy sokkal fontosabb szerepe 
is, mégpedig a megelőzés. 

Elmondta, hogy egy általuk elfogadott belső rendszabály 
szerint nem állítanak ki büntetőjegyzőkönyvet addig, ameddig 
személyesen nem léptek kapcsolatba az érintettel, ameddig nem 
tisztázódnak a jelenség mögöttes tényei. Kellemes meglepetés-
ként érte egy, a felelős polgártársi magatartást tükröző jelenség, 
és itt látja igazolva az osztály probléma-megelőző tevékenységét: 
elenyészően kevés esetről tudna beszámolni, mikor egyik, vagy 
másik felszólítást azért kellett büntetés kövessen, mert az illető 
egyszerűen nem volt hajlandó elvégezni például a hóeltakarítást. 

Ellenben többször is kiderült (és ez jó fény vet a város iránt 
gondoskodó polgárokra), hogy a jelenségek mögött rendszerint 
nem a rosszindulat, hanem más, objektív okok húzódnak meg. 

Az esetleges problémák hatékony megoldása érdekében, valamint, 
hogy a meghallgatásokban ne legyen fennakadás, kérjük, jelezze 
szándékát a közönségszolgálati irodán (földszint, 44-es iroda) és 
igényeljen előjegyzést. 
Tel.: +40 266 315 123. 

Rendkívüli üléssel kezdte az új évet Csíkszereda 
Önkormányzata. Tekintettel, hogy a leköszönő kormány 
december ��-án a Hivatalos Közlönyben megjelenő határozatával 
döntött a nyerges vontatók és teherautók után befizetendő adók 
szintjének növeléséről, a helyi önkormányzatnak is módosítania 
kellett a �009-re vonatkozó helyi adókról és illetékekről szóló 
korábbi határozatát. 

�009. január elsejétől tehát 19,5–�0,5% közötti arányban 
növekszik országos szinten a 1� tonnánál nehezebb teherautók 
után fizetendő adónem értéke.

Kényszerpálya volt – fogalmazott Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester, hangsúlyozva, hogy általános érvényű adószintről 
lévén szó – mely községben, városban, megyei jogú városban 
bejegyzett gépkocsiknál ugyanakkora – az önkormányzat nem 
módosíthatja azt, az adóból származó bevétel egy része a 
megyei önkormányzat költségvetésébe utalódik majd át.

folytatás a 6. oldalról


