
szítőelemek javítását, pótlását is. A felszerelt 
világítótestek nagyobb része korszerű, LED-
es megvilágítású, amely jelentősen kevesebb 
áramot fogyaszt a hagyományos izzóknál, és 
szebb, erősebb fényű is. A díszkivilágítás egé-
szen január közepéig teszi hangulatosabbá a 
várost.

Az advent és a karácsony jelképei
A megszokott helyén, a Majláth Gusztáv 
Károly téren áll idén is a város karácsonyfája, 
melyet Gál Zoltán, városunk polgára ajánlott 
fel. A fa körül kialakított adventi koszorúhoz 
szükséges fenyőágakat pedig a Csíkzsögödi 
Közbirtokosság adományozta. Ezúton is kö-
szönet a nagylelkű felajánlásokért. 

Ebben az évben a karácsonyfa díszítőele-
meiben a szív-motívum a domináns, ugyanis 
a díszeket készítő Grafirka Egyesület tagjai 
a „Szív-varázs” témából kiindulva a csúcstól 
az alsó ágakig kasírozott négyzet formába 
festett szívekkel, csillagokkal díszítették, 
melyek hátoldalán leselkedő gyermekfejecs-
kék láthatók. A piros színbe öltözött fát a fe-
hér ruhában érkező angyalkák – kezükben 
és ruhájukon szívekkel – egészítik ki.

A karácsonyfaégők segítségével este is jól 
láthatóak a díszek, az ezüstfüzérek (ame-
lyeken ritmikusan megjelenik a szív forma) 
csillogó hatása mesés, varázslatos hangu-
lattal tölti be a teret. 

Mikulásváró ünnepség
A Mikulás sem kerüli el városunkat. A teli 
zsákkal érkező fehér szakállú fogadására 
december 5-én 16.30 órára várjuk a gyere-
keket és szüleiket a központi parkba. Lesz 
ott ének, zene, tánc és természetesen jó han-
gulat!

Négy vasárnap, négy gyertyaláng
Az ünnepek, a hagyományok az összetar-
tozás érzését erősítik, a közösséget éltetik. 
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Készüljünk közösségben a szeretet ünnepére

November utolsó hetei városunkban az adven-
ti előkészületek égisze alatt zajlanak. Az utcai 
díszvilágítás felszerelése már 15-én elkezdő-
dött, a hónap utolsó hetében állították helyére 
a város karácsonyfáját a Majláth Gusztáv Ká-
roly téren, ezt követően pedig elkezdődött az 
adventi koszorú kialakítása és a karácsonyfa 
díszítése is. December 3-ra Csíkszereda köz-
pontjában már minden készen állt, ami az 
első adventvasárnapi gyertyagyújtás ünnepi 
hangulata megteremtéséhez szükséges. 

Visszafogottságból adódó elegancia
Több szakaszban borult ünnepi fényárba 
idén is Csíkszereda. Advent első vasárnapján 
a Petőfi Sándor utcán és a Majláth Gusztáv 
Károly téren gyúltak fel a fények, pár napra 
rá pedig a város többi területén. A karácso-
nyi díszvilágítást idén is a visszafogottságból 
adódó elegancia jellemzi, szolid, de mutatós 
fényfüzérek, díszek látványa fogadja az ide-
érkezőt. 

Ebben az évben a város költségvetésében 
70 ezer lej volt előirányozva, de ennek az 
összegnek  csak a felét fordítottuk új díszítő 
elemek vásárlására, amelyek az előző évek 
díszeit egészítik ki. Ebből az összegből új 
fénygömbök kerültek a Kossuth utcába, ki-
cserélték az adventi koszorú fényfüzérét, a 
Városháza homlokzatára is új füzér kerül. Az 
említett összegből eszközöljük a régebbi dí-

Ezért is hívtuk életre – immár tíz éve – a 
Négy vasárnap, négy gyertyaláng elnevezé-
sű ünnepségsorozatot. Így a várakozás idő-
szakában, vasárnapról vasárnapra a város 
lakói együtt készülhetnek a szeretet ünne-
pére.

Advent első három vasárnapján 17.00 órá-
tól rövid ünnepi műsor keretében gyúlnak 
fel a hit, a remény és az öröm lángjai. Az első 
vasárnapon, 2017. december 3-án, vasárnap 
17.00 órától a Majláth Gusztáv Károly téri 
gyertyagyújtási ünnepségen Darvas-Kozma 
József esperes és Szatmári Szilárd reformá-
tus lelkész osztja meg adventi gondolatait 
az egybegyűltekkel, az elmélkedést a Szent 
Kereszt Plébánia Gaudete kórusának elő-
adása teszi még meghittebbé. A második 
vasárnapon, december 10-én a csíkzsögödi 
templom kórusának alkalomhoz illő éneke-
it és Sebestyén Ottó csíkzsögödi plébános 
ünnepi gondolatait hallhatják a jelenlevők. 
Az öröm vasárnapján, december 17-én kán-
tálók énekei, jókívánságai, köszöntői töltik 
be a Majláth Gusztáv Károly teret. A csík-
szeredai Gyermekek Háza serketáncosai és 
szólistái elevenítik fel ezt a régi szép szokást 
és minden bizonnyal örömmel töltik majd 
be a csíkszeredaiak szívét-lelkét. 

Tekintettel arra, hogy a negyedik vasárnap 
éppen december 24-re, karácsony vigíliájára 
esik, a szeretet gyertyáját rendhagyó módon 
december 23-án, szombaton 17.00 órától 
gyújtjuk meg. A gyertyagyújtási ünnepség 
középpontjában a betlehemes játék áll. A 
Csobotfalvi Hagyományőrző Csoport An-
tal Imre vezetésével húsz éve élesztették fel a 
betlehemezés hagyományát, és úgy mutatják 
be Jézus születésének történetét, ahogyan azt 
szüleik, nagyszüleik is gyakorolták. 

Legyünk minél többen részesei e közös-
ségi élménynek, hisz a közösséghez tartozás 
ad értelmet mindannyiunk életének. Ké-
szüljünk tehát együtt a szeretet ünnepére! n
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mogatási kérelem érkezett be a Városháza 
szociális közszolgálatához, az elbírálás so-
rán ebből 16 érintett számára hagyták jóvá 
az egyszeri támogatást, melyet alternatív 
fűtésrendszer kiépítésére fordíthatnak. 

December hónap elejéig megkapják a há-
romezer lejes támogatást azok a személyek, 
akik a Közüzemek Rt. hatékonysági átszer-
vezése miatt kénytelenek voltak leválni a 
távhőrendszerről. November 10-ig 23 tá-

Folyamatban van a támogatások kifizetése  
az alternatív fűtésrendszer kiépítésére
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a Kőbánya utcánál 872 ezer lejből 729 ezret, 
míg az Ifjúság utcánál 636 ezerből 590-et 
vállalt át a kormány. Ezek a beruházások már 
folyamatban vannak, így a kivitelezőnek még 
ki nem fizetett összegek számolhatók el.

A közbeszerzés alatt álló Kicsimező utca 
felújítását 1,2 millióval, míg a Zsögöd utca 
második szakasza felújítását 1,3 millióval 
támogatja a kormány. Ez utóbbi beruhá-
zás tervezésére és kivitelezésére vonatkozó 
közbeszerzést jövő év elején írják ki. 

„Az adóreform legfrissebb csomagjába rejt-
ve a kormány arra készül, hogy hatalmas 
összegeket vonjon el az önkormányzatok-
tól. 

Ez Csíkszereda jövő évi költségvetésé-
ben nagyságrendileg 15 millió lejes kiesést 
jelent.” – foglalta össze a kormány szerdai 
(november 8-i) ülésén elfogadott, az adótör-
vénykönyvet módosító sürgősségi rendelet 
várható következményeit Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármestere. 

Az elöljáró részletesen vázolta, hogy a 
kormány intézkedései milyen terheket ró-
nak 2018-tól a helyi önkormányzatokra 
és milyen lépésekre kényszerítik azokat a 
költségvetési egyensúly helyreállítása érde-
kében. 

Az eddiginél is kevesebb pénzforráshoz 
jutnak majd a helyi önkormányzatok, ha a 
kormány 2018. január elsejétől 16 százalék-
ról 10 százalékra csökkenti a személyi jöve-
delemadó értékét. Jelenleg a személyi jöve-

Mintegy 10,5 millió lej értékben írt alá fi-
nanszírozási szerződéseket november 15-én 
Bukarestben, a fejlesztési minisztériumban 
Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda pol-
gármestere. Az Országos Helyi Fejlesztési 
Program (PNDL) keretében benyújtott tíz 
pályázatból hat esetében már biztosan kor-
mánytámogatás egészíti ki a helyi költségve-
tés előirányozott összegeit. 

A Zsögödi Nagy Imre utca felújítása ese-
tében a 8,1 milliós összköltségből 4,5 milliót, 

Több millió lejes űrt hagy a város 
költségvetésében az adóügyi reformcsomag

Kormányzati források fejlesztésekre A hatodik szerződés tárgya a Malom ne-
gyedben építendő új napközi otthon létre-
hozásának társfinanszírozása 2 millió lej 
értékben. Itt a tervezés fázisa már lezárult, 
év elején kezdődik a kivitelezési munkála-
tok közbeszerzési eljárása. 

A városvezetés reményei szerint a továb-
bi négy benyújtott pályázat (Kalász negyed 
felújítása, a kerülőút észak-déli nyomvona-
lának kiépítése, a Nagy István Művészeti 
Középiskola és a Petőfi Sándor Általános 
Iskola tornatermeinek építése) is kormány-
támogatásban részesül a támogatási szer-
ződések mielőbbi aláírása által.  n

delemadóból származó összegekből 41,75  
százalékot kap visszaosztásként az önkor-
mányzat, 11,25 százalékot a megyei önkor-
mányzat, 18,5 százalékot pedig a megyei 
pénzügyi igazgatóságok osztanak el a me-
gyei és helyi költségvetések számára a tör-
vény által megszabott kritériumok alapján. 
A polgármester rámutatott arra, hogy ez 
az intézkedés az önkormányzati szférában 
egymillió eurós összeg közeli elvonást je-
lent, Csíkszereda esetében pedig 15 millió 
lejes kiesést. A helyzet súlyosságát érzékel-
tetve azt is kiemelte, hogy 2017-ben 10 mil-
lió lej volt a beruházásokra, fejlesztésekre 
fordítható összeg.

„Ha ez bekövetkezik, és az intézkedést 
nem követi teljes, tételes és célirányos ön-
kormányzati kompenzáció, akkor a költség-
vetési egyensúlyunkat kénytelenek leszünk 
helyreállítani. A mi esetünkben a teljes 
kompenzáció azt jelentené, hogy a helyben 
maradó személyi jövedelemadó-kulcsot any-

Előzmények
Az önkormányzati képviselők májusban 
hozták meg azt a kényelmetlen, de alapo-
san előkészített és tényekkel alátámasztott 
döntést, miszerint a távhőrendszerén levő 
veszteségek csökkentése érdekében a Köz-
üzemek Rt. összesen 159 lakrészben szün-
teti meg a melegvíz- és távhőszolgáltatást.

A döntést megelőző felmérésből / átvilá-
gításból súlyos aránytalanságra derült fény: 
a rendszer 2/3-át a fogyasztók 8%-a, míg a 
fennmaradó 1/3-át azok 92%-a használja. 
Főleg a megyeszékhely központi, valamint a 
Tudor negyedi övezetre jellemző, hogy szép 
számmal vannak lakótömbök, amelyekben 
csak pár lakó maradt a rendszeren, így az 
egész részt kiszolgáló hálózatban ki nem fi-
zetődően kering a hőenergia. A veszteségeket 
(kilencezer gigakalória) nem a hálózat rossz 
szigetelése, hanem a kihasználtság hiánya, és 
az ebből adódó  többletköltség okozza.

nyival emelik a mostani 41,57 százalékról, 
hogy az adókulcs csökkentésből adódó jöve-
delemadótömeg-csökkenés helyi szinten ne 
érződjön. Az adókulcs tizenhatról tízre való 
csökkenése 37,5%-os kiesést jelent, ezért a 
helyben maradó rész 63 és 66 százalék kö-
zött kellene legyen” – magyarázta a polgár-
mester.

Több millió lejes űr tátong tehát virtuá-
lisan a város költségvetésben – adóreform 
csomag következtében –, amit valamilyen-
féleképpen mérsékelni kell. „Ha kiesés van, 
két irányban kell intenzíven elmozdulni – 
jelentette ki Ráduly – egyrészt a költségek 
csökkentése, másrészt a jövedelemnövelés 
révén”. Mint mondta, az a törekvés, ami 
részben az elmúlt hetekben a kultúrin-
tézmények körül elindult a finanszírozás 
hatékonyabbá tétele címszó alatt, az a Vá-
rosházán és annak holdudvarában még 
hangsúlyosabban felgyorsul a kiadási oldal 
mérséklése érdekében. De még mindig ott 
marad a helyi adókból adódó saját jövedel-
mek növelésének kényszere is. Pedig 2018-
ra vonatkozóan egyáltalán nem tervezték a 
helyi adók és illetékek szintjének módosítá-
sát – hangsúlyozta a polgármester. n

Önkormányzati támogatás  
a rászorulóknak
A kényszerhelyzet elé állított és anyagi gon-
dokkal küzdő családok, személyek terheinek 
csökkentése érdekében az önkormányzat egy 
3000 lej értékű, egyszeri pénzügyi támoga-
tást hagyott jóvá augusztus folyamán. A tá-
mogatás elnyerésének legfontosabb feltételei, 
hogy a jövedelmi plafon 1450 lej legyen az 
egyedülálló személyek és 1054 lej a családo-
sok esetében, illetve, hogy az előző idényben 
is a Közüzemek Rt. rendszeréből kapta a fű-
tést abban a lakásban, amelynek tulajdonosa 
vagy társtulajdonosa, és előző években nem 
halmozott fel tartozást a szolgáltató felé. 

Ugyanakkor ez esetben is érvényesek a 
kizáró jellegű feltételek, akárcsak a fűtés-
támogatás igénylése esetében (pl. jármű-
vek, területek, banki betétek megléte).

Mind ez idáig az érintettek közül 23-an 
nyújtottak be kérést (saját felelősségre tett 

nyilatkozatot), mellékelve a szükséges doku-
mentumok listáját. Ebből összesen 16 eset-
ben ítélték meg a támogatás jogosságát. Az 
elutasítottak között volt olyan, aki pár lejjel 
lépte át az egy főre eső jövedelmi küszöböt, 
volt ahol tartozás miatt estek el a lehetőség-
től, vagy épp a család tulajdonában levő sze-
mélygépkocsi volt a kizáró jellegű tényező. 

Minden kedvezményezettnek – a támo-
gatás átvétele után – számlákkal és nyug-
tákkal kell majd elszámolniuk. 

Egyre kevesebben a rendszeren, 
de kevesebbet is fizetnek
Jelenleg Csíkszeredában 2200 lakrésznek szol-
gáltat fűtést és meleg vizet a Közüzemek Rt. 

A rendszeren maradt fogyasztók pedig 
ebben a fűtésszezonban a korábbi 275 lej 
helyett 250 lejt fizetnek egy gigakalóriáért. 

A különbséget a Közüzemek Rt. átszer-
vezéséből adódó megtakarításból fedezik. n
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okTóBEr 6.

Lesznek ötödikes  
tankönyvek, de a magyaroknak 
egyelőre nem
Nem reménykedhetnek, hogy ebben a fél-
évben kézhez kapják új, magyar nyelvű 
tankönyveiket a cikluskezdő ötödik osztá-
lyos magyar nyelven tanuló diákok, dacára 
annak, hogy Liviu Pop oktatási miniszter 
bejelentette, indulhatnak a nyomdába az 
eddig csak elektronikus formában ismert 
tankönyvek. A legtöbb tantárgyból 10-11 
tankönyv áll a tanulók rendelkezésére, 
azonban a magyar diákok nem örvend-
hetnek ennek a bőségnek, ugyanis csak 
ezután dől el, hogy mely kiadványokat 
fordítják le, ez pedig nagyban múlik a ki-
adókon is, hiszen nekik ez kifizetődő kell 
hogy legyen. 

Csíkszeredai virtuózokat  
díjaztak
Az oktatás világnapján díjazták Ioni Edu-
árd-Gyula csíkszeredai diákot, aki a Vir-
tuózok nevű magyarországi komolyzenei 
tehetségkutató színpadán tűnt fel. A Nagy 
István Művészeti Középiskola tanulóját 
Molnár Levente Liszt Ferenc-díjas opera-
énekes jóvoltából 1000 euróval díjazták. 
A 11 éves Ioni Eduárd-Gyula tavaly dec-
emberi szereplésekor vált ismertté, zon-
goratudásával kápráztatta el a nézőket és 
a zsűrit egyaránt. A méltatás szerint Edu-
árd tisztességgel képviselte Székelyföldet  
a versenyen, és munkája, kitartása, vala-
mint példás bátorsága miatt részesül juta-
lomban. 

Visszatérő  
gyermekmentők
Újra megkezdi munkáját a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat önkéntes or vos-
csoportja, amelynek tagjai évente kétszer 
utaznak Székelyföldre, ahol a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházban, iskolákban, 
óvodákban és egyéb gyermekintézmények-
ben szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a 
rászoruló gyermekeket. 24 orvos és egész-
ségügyi szakember vesz részt a gyógyító kör-
úton, akik Székelyudvarhelyre, Ká pol nás-
faluba, Csíkkarcfalvára, Csíkmadaras ra, 
Csík  szentsimonba, Csíkszépvízre, Csík  - 
szentmártonba, Csíkszentkirályra és Csík -
szeredába látogatnak el. Gyimesbükkön pe-
dig csángó gyerekeket vizsgálnak, akiket 100–
200 kilométerről buszok szállítanak oda. 
Az orvoscsoportban csecsemő- és gyermek-

Mi történt 2017 októberben   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

gyógyász, gyermek-neurológus, fog orvosok, 
gyermek fül-orr-gégészek, gyer  mekszemész, 
szülész-nőgyógyászok, gyermekurológus, 
gyer mek-aneszteziológus, kézsebész, mentő-
ápolók és szakorvosjelöltek vesznek részt. 

okTóBEr 9.

Ízelítő a monumentális  
kallós-életműből
Indulj el egy úton... Kallós Zoltán címmel 
nyitották meg a Csíki Székely Múzeum-
ban a néprajzkutató munkásságát részle-
tesen bemutató vándorkiállítást. Az élet-
mű-tárlatot Pozsony Ferenc néprajzkutató 
nyitotta meg. „Kallós Zoltán még él, legény 
a talpán!” – fogalmazott a szakember a 92 
éves szaktekintély jelenleg is csodálandó 
munkaerejére utalva. Kallós Zoltánt vide-
ofelvételről hallgathatta a tárlatnyitó kö-
zönsége. Mint azt a székelyföldi vándortár-
lathoz készült üzenetében kifejti: a gyűjtés 
nem lehet önző tevékenység, és szeretettel 
kínálja megtekintésre azokat a népi kincse-
ket, amelyek eredete földrajzilag tájegysé-
gekre szigorúan nem felosztható. 

okTóBEr 12.

A közömbösség elkerülésére 
intenek
Idén is megszervezte a Gyulafehérvári Ca
ri tas az Egymillió csillag a szegényekért 
szolidaritási akciót. Gyertyákkal világíta-
nak meg egy-egy közteret, és minden egyes 
égő gyertya a nélkülözőkkel való sorsválla-
lást jelképezi. Erdély-szerte 17 helyszínen 
lehetett csatlakozni a megmozduláshoz. 
A szolidaritásra buzdító akció lehetősé-
get nyújt mindenki számára, hogy anya-
gi hozzájárulással, vagy gesztus szinten 
gyertyagyújtással kifejezze a szegényekkel 
való együttérzését. A tavalyi megmozdulás 
során 42 294 lej gyűlt össze, a befolyt ösz-
szegből pedig több mint 600 nehéz sorsú 
családot és idős személyt ajándékoztak 
meg élelmiszercsomaggal. 

okTóBEr 17.

Megközelíthetővé válik  
a leszállópálya
Elkezdődtek a hegyivadász egység heli-
kopter-leszállópályája felé vezető útszakasz 
felújítási munkálatai, hogy a SMURD 
helikopterei könnyebben elszállíthassák 
a betegeket más városok kórházaiba. A 
munkálatokat Hargita Megye Tanácsa 
és Csíkszereda Polgármesteri Hivatala 

közösen finanszírozza. Eddig a megye-
székhely futballpályáján landoltak a he-
likopterek, mivel a kórház nem rendelke-
zik helikopter-leszállópályával, azonban 
ennek közelében nemrégiben épült egy 
kétemeletes építmény, amely rossz idő 
esetén vagy éjszaka ellehetetleníti a le-
szállást. Ezért a kórház a katonai egység-
gel kötött szerződést, ennek értelmében 
használhatják a helikopterek a katonai 
leszállópályát. Az egyetlen akadály az, 
hogy a bázishoz vezető útszakasz nagyon 
rossz állapotban van. A szükséges összeg 
90 százalékát a megyei tanács, a fennma-
radó 10 százalékot a városi önkormányzat 
biztosítja. 

okTóBEr 18.

Épülhet a Márton áron  
központ
Novemberben elkezdődik a csíkszeredai 
Márton Áron Központ építése – tudtuk 
meg Darvas-Kozma József esperestől, a 
Szent Kereszt Főplébánia plébánosától. 
A létesítmény a városközpontban, a Se-
gítő Mária Római Katolikus Gimnázium 
és a Posta Bank közötti területen épül, 
főként kulturális intézményként fog mű-
ködni. Az elképzelések szerint a központ 
elsődleges tevékenysége a püspök emléké-
nek ápolása lesz, ezt kulturális rendezvé-
nyekkel, kiállításokkal tennék színessé, 
a négyszintes épület alsó részében pedig 
irodahelyiségeket alakítanának ki. Szán-
dékukban van a Segítő Mária Római 
Katolikus Gimnáziumban és más tanin-
tézményekben dolgozó pedagógusok szá-
mára tanári lakásokat is fenntartani. 

okTóBEr 23.

Tabutéma-rajzfilmek  
is voltak a Primanimán
Nagy érdeklődéssel fogadta a kis közön-
ség Csíkszeredában a Primanima animá-
ciós el sőfilmesek nemzetközi fesztiválját. 
Sokat nevettek a gyerekek Csíkszeredá-
ban, de a kisállatokról szóló, szomorú for-
dulatokat tartalmazó animációs filmeken 
sírtak is. Telt házas vetítésekkel zajlott 
a Mikó-várban az animációs elsőfilme-
sek nemzetközi versenye és fesztiválja. 
A 3–6, 6–10 és 10–12 éves korosztály-
nak szóló animációs filmeket tartalma-
zó, Pri manima program budaörsi alapítói 
azzal a céllal hozták létre a fesztivált 
2012-ben, hogy fiatal alkotók számára te-
ret adjanak a bemutatkozásra. A hatodik 
Primanimára 56 országból több mint 500 
nevezés érkezett, amelyből az előzsűri vé-
gül 15 elsőfilmet, 21 diplomafilmet és 30 
diákfilmet, azaz összesen 66 rövidfilmet, 
továbbá 34 gyermekfilmet választott ki, 
amelyek a Primanima-díjaiért szállnak 
versenybe. n
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor-
mányzati testülete 2017. október 20-án 
rendkívüli ülést, október 27-én pedig so-
ros ülést tartott, amelyeken a következő 
határozattervezetekről döntöttek.

285-ös határozat
a „Kőbánya utca felújítása” megnevezésű 
beruházás beavatkozási munkálatai doku-
mentációját jóváhagyó 278/2016-os, utó-
lag kiegészített határozat kiegészítésére

286-os határozat
„Zsögödi Nagy Imre utca felújítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatai 
dokumentációját jóváhagyó 263/2012-es 
utólag kiegészített határozat módosítására

287-es határozat
„Ifjúság utca felújítása” megnevezésű beru-
házás beavatkozási munkálatai dokumen-
tációját jóváhagyó 322/2016-os utólag ki-
egészített határozat módosítására 

288-as határozat
az állami lakásalapból vásárolt lakásokhoz 
tartozó területek használatba adásáról

289-es határozat
Kas utcában levő területek összevonásának 
jóváhagyására telekkönyvezés céljából

290-es határozat
a Gál Sándor utcában, valamint a Nagyrét 
utcában levő területek megosztásának jó-
váhagyására, telekkönyvezés céljából

A városi önkormányzat  
határozataiból

291-es határozat
a Stadion utca szám nélküli terület verseny-
tárgyaláson való haszonbérbeadásáról szó-
ló, 207/2014-es határozat módosítására

292-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város 6/2008-
as számú határozattal elfogadott közvagyon 
listája 3/2013-as határozattal való bővítésé-
nek módosítására

293-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város képvise-
lőjének felhatalmazását illetően az Alcsík 
Kistérségi Fejlesztési Társulás közgyűlésén 
való szavazásról a hótalanítási szolgáltatá-
sok díjszabásának módosítására vonatko-
zóan

294-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgármes-
teri szakapparátusának alapbérezéséről szóló 
206/2017-es számú határozat módosítására 

295-ös határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi együttes 
státusjegyzékének módosításáról novem-
ber 1-i kezdettel

296-os határozat
a Csíki Játékszín státusjegyzékének módo-
sításáról november 1-i kezdettel

297-es határozat
a Csíki Székely Múzeum státusjegyzéké-
nek módosításáról november 1-i kezdettel

298-as határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri szakapparátusa státusjegyzékének 
módosításáról november 1-i kezdettel

299-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város polgár-
mesteri szakapparátusa státusjegyzékének 
módosításáról november 1-i, illetve decem-
ber 1-i kezdettel. 

300-as határozat
az 58/2017-es szmú, a 2017-es költségvetést 
elfogadó határozat módosításáról és kiegé-
szítéséről

301-as határozat
a fejlesztési költségek céljából a 2016-os 
év többletfelhasználásának jóváhagyásáról 
szóló, utólag módosított 2/2017-es határo-
zat 1-es számú mellékletének módosítására

302-es határozat
a „Székely Károly Szakközépiskola bentla-
kásának felújítása” megnevezésű beruházás 
beavatkozási munkálatai dokumentációjá-
nak jóváhagyásáról

304-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város képviselő-
inek kinevezésére a város közigazgatási te-
rületén működő oktatási intézmények veze-
tőtanácsi testületébe 2017/2018-as tanévre

305-as határozat
a 62/2017-es számú, utólag módosított és 
kiegészített, „Csíkszereda Megyei Jogú Vá-
ros 2017. évi kulturális programjainak és 
költségvetésének jóváhagyásáról” című ha-
tározat 1-es számú mellékletének módosítá-
sára 

Anyakönyv 
– 2017. október – 

Születések

Balázs-Bécsi Krisztina
Bartók Krisztián
Veress Ágota
Lőrincz Eszter
Orbán Nándor
Vasloveanu Sebastian-Andrei 
Aenoae Amelia-Maria
Orbán Hunor
Lázár Mátyás
Vancea Balázs
Lukács Nóra
Ötvös Albert
Mihalcea-Andone Maria
Bakó Villő
Holló Gergő
Bardocz Gréta
Bálint Bence
Balla Mária Sarolta
Sebők László
Bőjte Emma

Kolumbán Balázs
Simon Alpár
Dezső Ágoston
Popovics Patrik
Mareș Andrei
Tamás Ákos István
Lázár Borbála 
Vitán Diego
Kosza Benedek 
Csillag Mira Szófia 
Farkas Milán
Kedves Magor
Virág Panka 
Bakcsi Márk 
Petres Réka 
Demeter Csalka 
Ötvös Brigitta
Daradics Regina
Benkő Imre Olivér
Csedő Kristóf

Elhalálozások

Sabău Grigore
Szabo Izabella
Ferenczi Ana 
Csismadia Levente

Mezei Ferenc
Bőjte Rozalia
Nagy Ana
Gál Ferencz
Biró Zoltán
Dénes Varvara
Báka Ferenc
Balási Elisabeta
Karácsony József
Lajos Veronica
László György
Tankó Julianna
Antal Emeric
Vaszi Elisaveta
Tankó Andrei
László Paraschiva
Miklós Livia

Házasságkötések 

Țifir Georgică – Bîrsan Maria 
Botos Antal Loránd – Boga Emese Margit
Szőcs Lehel – Oltean Angyalka 
Dénes Péter – Borboly Enikő
Gál Tibor – Lurcza Ildikó
Burján László – Both Krisztina
Györgypál István – Jakab-Lukács Kinga 
Horváth Loránd – Máthé Emőke  n
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a Sport Club Csíkszereda és a Csíkszere-
dai Iskolás Sportklub helyi költésgvetésből 
való támogatására vonatkozik

312-es határozat
a „Kicsimező utca felujítása” megnevezésű be-
ruházás beavatkozási munkálatok dokumen-
tációjának jóváhagyó 226/2016-os, utólag mó-
dosított és kiegészített határozat kiegészítésére

313-as határozat
a „Napköziotthon építése” megnevezésű 
beruházás megvalósíthatosági tanulmányt 
jóváhagyó 151/2016-os utólag módosított 
és kiegészített határozat módosításásra 

314-es határozat
a „Zsögöd utca II szakasz felujítása” megne-
vezésű beruházás beavatkozási munkálatok 
dokumentációjának jóváhagyására vonatkozó 
346/2016-os, utólag módosított és kiegészí-
tett Határozat módosítására és kiegészítésére

315-ös határozat
a „Sportterem a Nagy István Művészeti Lí-

306-ös határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város ,,Csihányos” 
utca megnevezésének elfogadására

307-os határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város ,,Sólyom” 
utca megnevezésének elfogadására

308-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város ,,Új mező” 
utca megnevezésének elfogadására

309-es határozat
a „Terelőút észak-déli szakaszának kivitele-
zése” megnevezésű beruházás megvalósítha-
tósági tanulmányát elfogadó, utólag módosí-
tott 241/2013-as határozat módosítására

310-es határozat
a Majláth Gusztáv Károly tér 2. szám alatti in-
gatlannak a Csíki Játékszín ügykezelésébe adásá-
ról szóló 147/2015-ös határozat visszavonásáról

311-es határozat
a 69/2017-es határozat módosítására, mely 

ceumnál” megnevezésű beruházás meg való-
síthatosági tanulmányt jóváhagyó 81/2012-
os utólag módosított és kiegészített határozat 
módosításásra és kiegészítésére 

316-os határozat
a „Sportterem a Petőfi Sándor Általános Is-
kolánál” megnevezésű beruházás meg való-
síthatosági tanulmányt jóváhagyó 209/2011-
os határozat utólag módosított és kiegészített 
határozat módosításásra és kiegészítésére

317-es határozat
„Parkolók, utca és sétányok a Kalász negyed 
övezetében” megnevezésű beruházás beavatko-
zási munkálatok dokumentációjának jóváhagyó 
154/2015-os, utólag módosított és kiegészített 
határozat módosításásra és kiegészítésére

317-es határozat
a 13/2017-es határozattal elfogadott, utólag 
módosított és kiegészített „Csíkszereda Integ-
rált Városfejlesztési Stratégiájának és Fenn-
tartható Mobilitás Tervének elfogadásáról 
magyar és román változatban” módosítására  n

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat decemberi témái
Nagy Antal: Magyar és magyar származású Nobel-díjasok 
2017. december 8., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

A Székelyföld borvizei, a Székelyföld für-
dői, a Székelyföld ásványai című angol 
nyelvű kötetnek és a Székelyföldi mofettás 
könyvnek társszerzője, Jánosi Csaba geoló-
gus, akinek ismeretterjesztő írásai jelennek 
meg az Erdélyi Gyopárban és a Csíki Hír-

Jánosi Csaba: Székelyföld csodálatos tájai
2017. december 15., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

lapban, ezt ígéri az előadás kapcsán: „Geo-
lógus szemmel és fényképezőgéppel járjuk 
be a Székelyföld csodálatos tájait a Kele-
men-havasok jégmarta gerincétől a rétyi 
Nyír homokjáig, a parajdi Sóhát karrosodot 
diapírjától a Csíki-havasokig gyönyörköd-

hetünk a természet és az ember alkotta 
fehérharisnyás székely tájban. Nemcsak 
az épített örökségünk elemei jelennek meg 
a vásznon, hanem szó esik a felszín alatti 
nyersanyagkról, a borvizekről és a büdös 
gázakról is.” 

A betlehemi csillag rejtélye évszázadok óta 
foglalkoztatja az emberiséget. Karácsony táján 
tudósok és nem tudósok világszerte erről be-
szélnek, lenyűgözve jelentőségétől és történeté-
től. De vajon mi lehet ez a rejtélyes égi jelenség? 
Hiszen a négy evangélista közül mindössze 
egy, Máté evangéliuma tesz róla elég rövid és 
szűkszavú említést. A vélemények sokrétűek. 

Nagy Antal: A betlehemi csillag
2017. december 22., péntek 17.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Egyesek szerint nem is létezett, csak bekerült 
a bibliába, hogy növelje Jézus születésének a je-
lentőségét. Mások szerint egyszerű csillagásza-
ti esemény volt, megint mások szerint csupán 
csalásról van szó. A rejtély a tudósokat is rabul 
ejtette, akik a tudomány keretein belül próbál-
nak magyarázatot adni. A magyarázat keresés-
kor figyelembe kell venni, hogy az események 

vizsgálatakor csak jóval a megtörténtek utáni 
leíró feljegyzésekkel kell megbirkózni, amelye-
ket talán olyan személyek írtak le, akik nem lát-
ták az általuk tárgyalt dolgokat. Csak a csilla-
gászat, a letűnt civilizációk kutatása, az akkori 
vallási gyakorlat megvizsgálása, a források és a 
szakértői vélemények összevetése hozhat  köze-
lebb a rejtély lehetséges megfejtéséhez. n

A civilizált társadalom emberének sajátos 
tulajdonsága, hogy a megélhetésén túl vá-
gyik a társadalmi megbecsülésre. A múlt-
ban az ilyen becsvágy beteljesülését főne-
mesi rangok, egyházi méltóságok, vitézi 
kitüntetések stb. elérése jelentette. A jelen-
ben különböző érmék, doktori, díszdoktori, 

akadémikusi, olimpiai bajnoki, Oscar-díjas-
ság stb. jelenti az emberfeletti teljesítmény 
elismerését. Mindent egybevetve mégis el-
ismerhetjük, hogy az összes cím és fokozat 
közül messze kimagaslik a Nobel-díj, amely 
kétségkívül világra szóló elismerést jelent 
mind a díjazott egyén, mind pedig a nemze-

te számára. A díjak átadása december 10-én 
Nobel Alfred halálának évfordulóján zajlik. 
Az előadó a beszélgetés során a Nobel-díj-
jal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat 
ismerteti, majd pedig a magyar és a magyar 
származású kitüntetettekre vonatkozó leg-
fontosabb vonatkozásokat. 
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A közszolgálat fontossága
A csíkszeredai Városháza mindennapi tö-
rekvése, hogy javítsa kapcsolatait a megye-
székhely állami és magánszférához tartozó 
intézményeivel, ugyanakkor éppoly fontos-

sággal bír az állandó törekvés, melynek cél-
ja az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megye-
székhely polgáraival. Éppen ebből a meg-
fontolásból, azért hogy a városunk lakói 

érezzék és tudják: gondjaik és kérdéseik a 
mi gondjaink és kérdéseink, nyilvánosság-
ra hozzuk a Városháza főbb osztályainak 
a fogadónapját és az időintervallumokat, 
amikor kérdéseikkel, észrevételeikkel sze-
mélyesen fordulhatnak a szakosztályok/
irodák személyzetéhez. 

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 

Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 

Projektmenedzsment, beruházás  
és közbeszerzés osztály 

Hétfő 09.00 – 10.00 

Projektmenedzsment osztály Hétfő 09.00 – 10.00

Beruházási iroda Hétfő 09.00 – 10.00

Közbeszerzési iroda Hétfő 09.00 – 10.00

Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési,  
kényszervégrehajtó és kereskedelmi osztály

Csütörtök 11.00 – 13.00 

Kulturális, ifjúsági, sport és turisztikai programok  
és pályázatok osztálya

Csütörtök 15.00 – 16.00 

Kulturális, ifjúsági és sportiroda Csütörtök 15.00 – 16.00

Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 

Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási  
és bérbeadási iroda

Csütörtök 11.00 – 12.00 

Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 

Főépítész Hétfő 09.00 – 13.00 

Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási  
és útkarbantartási iroda

Szerda 13.00 – 14.00 

Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 09.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján műkö-
dő Városházi bejelentőn keresztül (www.
szereda.ro) is jelezhetik, amennyiben rongá-
lásokat vagy meghibásodásokat észlelnek a 
város területén. Kérjük, amennyiben segíteni 
kívánnak ezek helyrehozásában, megoldá-

sában, írják meg a tapasztalt problémákat, 
hogy minél hamarabb kijavíthassuk azokat. 

Ugyanakkor ismételten a figyelmükbe a jánl-
juk, a Városházán kihelyezett – az Ö nök 
ötletei, észrevételei és esetleges panaszai el-
helyezését szolgáló – gyűjtőládát. Az ötlet- és 

panaszláda a déli bejáratnál, az ügyfélszolgála-
ti iroda melletti részen található. Kérjük ked-
ves ügyfeleinket, hogy a Városházán történő 
ügyintézés során felmerült bármely észrevéte-
lüket, panaszukat, ötleteiket bátran juttassák 
el hozzánk e ládán keresztül is. n 

Az évekre visszanyúló gyakorlat azt mutat-
ja, hogy a város és környék polgárai számá-
ra fontos, keresett a heti rendszerességgel 
megtartott ingyenes jogi tanácsadás. Túl 
azon, hogy a polgárok anyanyelvükön kap-
hatnak szakszerű tájékoztatást, eligazítást 

Ingyenes jogi tanácsadás
a különböző jogi természetű kérdéseikre, a 
törvényszéki határozatok pontos értelme-
zésére, még minden esetben a zsebükben 
maradhat az a csekély 100 lej is, amelyet 
a hivatalos tanácsadás keretében, honorá-
riumként máshol ki kellene fizessenek. Az 

RMDSZ Csíkszereda Városi Szervezete 
értesíti a város Csík, Gyimesek és a Kászo-
nok polgárait, hogy minden csütörtökön 
14.00 és 15.00 óra között ingyenes jogi ta-
nácsadást tart a Petőfi Sándor utca 8. szám 
alatt (Kelemen Hunor Képviselő irodája).

Szükséges az előzetes bejelentkezés: tele-
fonon a 0266 311 836-os, a 0743-663 590-
es számokon, vagy személyesen. n
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Az önkormányzati képviselő-testület RMDSZ frakciótagjai rendszeresített fogadóórákat tarta-
nak megyeszékhelyünk lakói számára minden csütörtökön 14.00 órától a Városháza gyűléster-
mében, az alábbi beosztás szerint.  

Képviselői fogadóórák

Név: Szakbizottság: Időpont:

Szőke Domokos
Közszolgáltatási,  

kereskedelmi szakbizottság;  
Urbanisztikai szakbizottság

December  
7.

Veress Dávid
Közigazgatási és jogi szakbizottság;  

Közszolgáltatási,  
kereskedelmi szakbizottság

December 
14.

Bíró Hanna-
Barbara

Oktatási szakbizottság 
Urbanisztikai szakbizottság

December 
21.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati 
képviselők minden kedden 10.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében, illetve 
előzetes értesítéssel és igény esetén ugyancsak kedden, de ezúttal 17.00 órától.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.00–15.30 óra között.

Fűtéstámogatás a 2017. november 1. 
és 2018. március 31. közötti idényre
Azon családoknak és egyedülálló szemé-
lyeknek, akik lakásfűtésre távhőt, földgázt, 
tűzifát, szenet vagy fűtőolajat, illetve villa-
mos energiát használnak, az alábbiakban 
ismertetett feltételeknek kell eleget tenniük 
a támogatás igényléséhez:

A lakásfűtésre távhőt használó fogyasz-
tók fűtéstámogatásban részesülnek, ha az 
egy főre eső havi nettó átlagjövedelem nem 
haladja meg a 786 lejt a családok, illetve az 
1082 lejt az egyedül élő személyek esetében. 
A lakásfűtésre földgázt, villamos energiát, 
illetve tűzifát, szenet vagy fűtőolajat hasz-
náló fogyasztók abban az esetben igényel-

hetnek támogatást, amennyiben az egy főre 
eső havi nettó átlagjövedelem nem haladja 
meg a 615 lejt sem a családok, sem az egye-
dül élő személyek esetében.

A tömbházlakók a támogatáshoz szüksé-
ges formanyomtatványt a lakástulajdonosi 
társulásoknál vehetik át. A kitöltött kéré-
seket a mellékelt igazoló okiratokkal együtt 
pedig ugyanott lehet beadni. Magánlakások 
esetében a formanyomtatványok a polgár-
mesteri hivatal 28-as számú irodájában, va-
lamint a taplocai, csobotfalvi, csíksomlyói, 
csíkzsögödi és erdőaljai élelmiszerüzletek-
nél vannak elhelyezve.

Mindkét esetben a kitöltött formanyom-
tatványokat a mellékelt igazoló okiratokkal 
együtt a polgármesteri hivatal 28-as számú 
irodájába kell eljuttatni minden hónap 15-ig.

A vonatkozó törvénykezésben eszközölt 
módosítások következtében a jelenleg csa-
ládi pótlékban vagy szociális támogatásban 
részesülőknek egy egyszerűsített típuské-
rést kell kitölteniük, melyet a Szociális iro-
dából vehetnek át. Ez esetben a fűtéstámo-
gatás odaítélésének elbírálása a már leadott 
igazoló okiratok alapján történik. 

További információk a 0266 315 120 / 
115-ös telefonszámon vagy a Városháza 28-
as számú irodájában igényelhetők. 

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges 
dokumentumok letölthetők a www.szereda.
ro oldalon. n

Melegvíz-támogatás a 65. életévüket 
betöltött csíkszeredaiaknak
A havi legtöbb 40 lej értékű támogatás 
igényléséhez szükséges típuskéréseket a la-
kástulajdonosi társulások vezetői a polgár-
mesteri hivatal 44-es számú, ügyfélszolgá-
lati irodájában vehetik át.

A távhőszolgáltatási rendszeren levő 
tömbházak melegvíz-szolgáltatása ellen-
értékéhez való önkormányzati hozzájáru-
lást a 2017. november 1. és 2018. március 

31. közötti időszakra igényelhetik mind-
azon csíkszeredai személyek, akik:
• tulajdonosi vagy társtulajdonosi státus-

sal rendelkeznek a lakás fölött, amelyre 
a támogatást igénylik és nincsen tulajdo-
naikban – sem a velük egy háztartásban 
élők tulajdonában – más ingatlan (lakás) 
Románia területén;

• a lakás hőellátása – háztartási meleg víz 

Közriadóztatási 
gyakorlat 
Hargita megye főispánjának 55/2017-es 
rendelete által jóváhagyott, a 2017-es évi 
csíkszeredai sürgősségi esetekre való felké-
szülési terv előírásai alapján 2017. novem-
ber 21-én, kedden a város négy intézményé-
ben tartottak közriadóztatási gyakorlatot 
a földrengések okozta  károk enyhítése és 
megelőzése témakörben. 

A Városházán, a Megyeházán, a Nagy 
Im re Általános Iskolában és az Octavian 
Go ga Nemzeti Kollégiumban 10.30 és 
11.00 óra között zajlottak a menekülési 
szimulációk. Az akciók során a katasztrófa-
elhárító hatóságok a figyelmeztető sziréna-
rendszer működési állapotát, a hatóságok 
reakcióidejét és képességét, az intézmények 
vezetésének és adminisztratív, valamint 
tanszemélyzetének válaszképességét ellen-
őrizték. 

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala ez-
úton is köszönetet mond mindazoknak, akik 
hivatalos  minőségben, vagy civilként közre-
működtek a közriadóztatási gyakorlat meg-
felelő körülmények közötti lezajlásában. n

és fűtés – a központi távhőszolgáltatási 
rendszeren keresztül történik, egészé-
ben és kizárólagosan;

• napirenden vannak a víz, csatornázás, köz-
tisztaság, fűtés szolgáltatásaira járó közös 
költség, illetve a helyi költségvetés irányába 
az adók és illetékek befizetésével, a kése-
delmi és a büntetőkamatokat is beleértve.
A támogatást igénylőknek a kitöltött kéré-

seket a személyi igazolvány, valamint a lakás-
tulajdonosi minőségüket igazoló okiratokkal 
együtt  az adott hónap 24-ig kell a Közüze-
mek Rt.-hez eljuttatniuk személyesen vagy 
a lakástulajdonosi társulásokon keresztül. n
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Tegyünk azért, hogy karácsony közeledtével 
az ajándékokra költött pénzünk a hétköznapi, 
a környezetünkben élő emberekhez áramol-
jon, ne pedig a nagy multinacionális cégekhez! 
Így több embernek lesz boldogabb karácsonya: 
nekünk azért, mert minden bizonnyal egyedi, 
igényes, minőségi tárgyakkal lephetjük meg 
szeretteinket. Az ismerős vállalkozónak meg 
talán azért, mert így támogattuk őt: a kézmű-
vest, aki karácsonyfadíszeket horgol, a szom-

– Hohoho, megjött Télapó? 

A hónap üzenete: 
Advent: a jobb 
várása 

A várakozás és a szeretet, e két szó, 
amely advent és karácsony előtt leg-
inkább eszünkbe jut. Mindkettő fel-
tételez azonban két újabb jelenséget, 
amelyre viszont egyre kevesebb a 
példa: a mások iránt való türelem, és 
ami ezzel társjelenség, a mások iránti 
megértés. 

Elég, ha az ünnepi periódusban 
szét nézünk a bevásárlóközpontokban: 
rögtön az a benyomásunk támad, hogy 
egy általános „vásárolni kell!” hangulat 
uralkodik. Talán aján dékozni is kell? 
Nem igaz, hogy ez ellen nem lehet ten-
ni, nem tudunk tenni egyénileg! A sze-
retet ünnepének közeledtével legyen 
ez az időszak minden évben, amikor 
nincs versengés, acsarkodás. 

Van azonban visszatekintés és – 
legalább – egyéves számvetés rossz-
ról és jóról, tanulsággal mindkettő-
ből. 

Legyen ez az Advent is a jó, a jobb 
várásának ideje, amikor mi is mind-
annyian, egymásnak és közösségünk-
nek a jóból többet, jobbat adunk! n

Karácsonyi ajándékot „ismerőstől”

Mindjárt itt a karácsony: vásároljon 
könyvet a Csíkszereda Kiadóhivataltól! 
• Ádám Katalin: Szállásikra adja az Isten! 

Téli népszokások, énekek jókívánságok 
karácsonytól újévig – Apró magok sorozat 
– 1. Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 20 lej. 

• Ádám Katalin: Boldogasszony aranyla-
pi – Apró magok sorozat – 2. Csíkszere-
da Kiadóhivatal. Ára: 30 lej. 

• Vofkori György: Csíkszereda és Csík-
somlyó képes története – 120 lej (10 pél-
dány fölött 100 lej).

• Turcza László – művészalbum. Csíksze-
reda Kiadóhivatal. Ára: 50 lej.

• Banner Zoltán: Márton Árpád – művész-
album. Élet-Jelek sorozat. Ára: 65 lej. 

• Pál Pál Előd: A csíki síiskola története. 
Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 35 lej. 

• Murádin Jenő–Szervátiusz Anikó: Szer-
vátiusz Jenő – Életem, emlékeim. Csík-
szereda Kiadóhivatal. Ára: 50 lej. 

• Útravaló-sorozat 2009: Tivai Nagy Imre: 
Emlékezés régi csíkiakról. Csíkszereda 
Kiadóhivatal. Ára: 30 lej.

• Útravaló-sorozat 2011: Csíkvármegye stá-
tusszimbóluma. Csíkszereda Kiadóhiva-
tal. Ára: 35 lej. 

• Útravaló-sorozat 2012: Zsögödi Nagy Imre: 
Az úgy volt, hogy... hallák-e? Följegyzések 
– Csíkszereda Kiadóhivatal. Ára: 35 lej.

• Murádin Jenő: Székelyföldi ösztöndíja-
sok 1941–1943. Csíkszereda Kiadóhiva-
tal. Ára: 35 lej. 

• Becze Zoltán: Székelyföldi olimpiai 
bajnokok, csíki olimpikonok. Csíksze-
reda Kiadóhivatal. Ára: 45 lej. 

• Útravaló-sorozat 2013: Endes Miklós: 
Csík-, Gyergyó- és Kászon-székek (Csík 
me gye) földjének és népének története 
1918-ig – reprint kiadás. Csíkszereda Ki-
adóhivatal. Ára: 50 lej. 

• Nuridsány Éva: Fénylény. Csíkszereda Ki-
adóhivatal. Ára: 45 lej.

• Kis János–Csiki András: Kárpát-me-
dencei magyar olimpiai érmesek. Csík-
szereda Kiadóhivatal. Ára: 25 lej. 

• Bogdán Emese: Intő szülőknek és ne-
velőknek – Csíkszereda Kiadóhivatal. 
Ára: 25 lej. n

szédot, aki katalógusból árul, a mesterembert, 
aki kétkezi munkáját kínálja, a zenészt, aki 
CD-t árul, a barátot, aki interneten, közösségi 
oldalon kínál valamit, a képzőművészt, akitől 
közvetlenül vásároltuk meg alkotását.

Az ünnepek előtt szervezett karácsonyi 
vásárok is remek lehetőséget kínálnak erre. 
Ne szalasszuk el ezeket az alkalmakat! Tá-
mogassuk a hozzánk közelálló kisvállalko-
zókat! n


