
hogy folyamatosan arra törekedtek, ne legyen 
járatkimaradás. Ezt a célkitűzést 2017-ben 
maradéktalanul sikerült teljesíteni.

A 2016-ban bevezetett integrált szál-
lításkövetési és korszerű utastájékoztató 
rendszer elsősorban a helyi és az idelátogató 
utazóközönségnek jelent nagy segítséget, de 
a szolgáltató számára – költséghatékonyság 
szempontjából – számos előnnyel jár.

A pécsi székhelyű HC Linear Kft. jóvoltá-
ból jelenleg öt buszmegállóban elektronikus 
kijelző táblán követhető, hogy menetrend 
szerint hány perc múlva érkeznek a járatok. 

A további 67 megállóban pedig okos te-
lefon segítségével juthatunk információk 
bir tokába a járatokat illetően: a Google Play 
Áruházból letölthető Transinfo Csíki Trans 
menetrend nevű, kétnyelvű alkalmazás által, 
mely egyébként az országban elsőként Csík-
szeredában vált elérhetővé. Ugyancsak az 
utasok tájékoztatását szolgálják az autóbu-
szokon elhelyezett kijelzők, melyek kívül az 
útvonalat, belül pedig a következő megállót 
jelzik. Ez utóbbi információt hangos bemon-
dón keresztül is közvetítik az utasoknak.

szolgáló programok (hulladékgazdálko-
dással és szelektív hulladékgyűjtéssel kap-
csolatos lakossági szemléletformálás), illet-
ve a Csík környéki történelmi, kulturális és 
környezeti értékek megismertetése.

5. Tanórán kívüli iskolai programok az 
ismeretek elmélyítésének érdekében 
és tantárgyversenyeken való részvétel: 
a tanórán kívüli iskolai programok cél-
ja az ismeretek elmélyítése, a tehetségek 
ápolása, a diákok tantárgyversenyekre 
való felkészítése, tantárgyversenyek és 
szakkörök megszervezése. Keretösszeg: 
60.000,00 lej

6. Testvérvárosokkal együttműködésben 
megvalósuló kulturális programok Csík
szereda területén: testvérvárosokkal kö-
zösen szervezett konferenciák, előadások, 
koncertek, fesztiválokon való részvétel, 
csak Csíkszereda területén. Keretösszeg: 
10.000,00 lej
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Menet, jövet: a Csíki Trans-szal lehet! 

Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
pályázatot hirdet: 
Kulturális programok támogatására

Megbízható és rendszeres. Biztonságos és 
megfizethető. A város bármely pontjára el-
juthatunk vele. Ha vele tartunk, nem kell 
a parkolóhelyek keresésével sem időt vesz-
tegetnünk. Okostelefon segítségével pedig 
könnyen megtudhatjuk, mikor érkezik. 

Kitalálták, ugye, mire gondolunk? Igen. 
Pontosan. A csíkszeredai menetrend sze-
rinti autóbuszokról van szó.

Városunkban kilenc busz (négy kicsi és öt 
nagy) áll a tömegközlekedés szolgálatában 
és összesen nyolc vonalon szállítja – kö-
zel – óránként utasait. És évről évre egyre 
többet. 2017-ben 9,5%-kal növekedett az 
összutaslétszám, és – míg induláskor, 2011-
ben fele-fele arányban oszlott meg a jegyek 
és bérletesek száma – az elmúlt évben már 
az utasok 68%-a bérlettel száll buszra. 

Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a 
csíkszeredaiak bizalmukba fogadták a városi 
tömegközlekedést. Ehhez azonban hosszú 
idő és út vezetett, ez alatt pedig a megbíz-
hatóság és a rendszeresség volt mindig az 
elsődleges szempont – vallja Veres János, a 
Csíki Trans Kft. igazgatója, kiemelve azt is, 

A versenypályázatban részt vehetnek a 
csíkszeredai jogi személyiséggel rendelke-
ző civil szervezetek – intézmények, alapít-
ványok, egyesületek, szervezetek.

Pályázati témák: 

I. Kulturális pályázatok:
1. Hagyományápolás: rendszeres vagy eseti 

műkedvelő hagyományőrző programok: 
népzene, néptánc, kézműves foglalkozások 
szervezése, valamint népművészeti örök-
ségünk bemutatását célzó rendezvények 
támogatása. Keretösszeg: 40.000,00 lej

2. Kortárszene: koncertek, előadások szer
vezése. Keretösszeg: 10.000,00 lej

3. Képző és fotóművészetek: kiállítások 
szervezésének, katalógusok kiadásának 
résztámogatása. Keretösszeg: 10.000,00 lej

4. Környezeti nevelési és helyismereti 
programok: környezetvédelmi nevelést 

Az integrált rendszer alapja természe-
tesen a járművekbe beépített fedélzeti szá-
mítógép, mely nemcsak az előbbiekben 
vázoltakat biztosítja, hanem segítségével 
pontosan mérhető a buszok üzemanyag fo-
gyasztása, követhető a menetrend betartása: 
látni lehet, hogy melyik járat késik vagy siet, 
erre pedig a járművezetőt is figyelmeztetik a 
központból. 

Jegyárak
A Csíki Trans járatain az elővételben 

wmegvásárolt menettérti jegy 5 lejbe kerül, 
a buszon egy útra szóló jegy pedig 4 lejbe. 
Hargitafürdőre 7, illetve 12 lejért utazhatunk. 

A nyugdíjasok fényképes igazolvánnyal 
50%-os kedvezménnyel vásárolhatnak 
buszjegyet. 

Az igazolványt egy fénykép és 5 lej befi-
zetése ellenében válthatják ki.

Amennyiben névre szóló bérlet mellett 
döntünk, havi 80 lejt, 15 napi 50 lejt vagy 
heti 30 lejt kell ráfordítanunk. A nem név-
re szóló havi bérlet ára pedig 130 lej. 

A 650 lej alatti jövedelemmel rendelke-
ző nyugdíjasok 15 lejért, a 650–1300 lej 
nyugdíjjal rendelkezők 30 lejért válthatnak 
bérletet. n

II. Gyermek és ifjúsági programok: al
kalmi és rendszeres foglalkozások 
szer vezése óvodáskorú, általános és kö
zépiskolás diákok számára (318 év): a 
szabadidő hasznos eltöltését célzó, kész-
ségfejlesztő, oktató-nevelő tevékenységek, 
kézműves foglalkozások, játszóházak, 
gólyabálok, iskolanapi rendezvények rész-
támogatása. Keretösszeg: 80.000,00 lej

III. Kiemelt éves kulturális rendezvények, 
együttműködésben kulturális program
szolgáltatókkal. Keretösszeg: 155.000,00 
lej
A pályázatok leadási határideje: 2018. 

március 5., hétfő, 14.00 óra, 145ös iroda. 
Eredményhirdetés: 2018. március 21., a 

www.szereda.ro honlapon. 

A programok futamideje: 2018. április 
3. – december 10. 
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Csíkszeredában bejegyzett, Csíkszereda te-
rü letén sporttevékenységet folytató, vagy a 
pályázati kiírás szerinti, csíkszeredai lakhely-
lyel rendelkező kedvezményezettek, jogi sze-
mélyiséggel rendelkező sportegyesületek, non-
profit sportkluboknak fenntartott lehetőség.

Pályázási területek: 
1. Az élsport támogatása – program, azaz 

sportjátékok és csapatjátékok támogatá
sa: azon magánjogi sportszervezetek ága-
zati senior-tagozatainak részére, amelyek 
részt vesznek a Nemzeti Bajnokság felső 
értékcsoportjában, a Románia kupán, va-
lamint hivatalos nemzetközi versenyeken, 
azon második értékcsoportban szereplő 

senior-tagozatoknak, amelyek ágazatában 
két értékcsoportban zajlik a bajnokság, 
valamint harmadik értékcsoporbelieknek, 
amelyek ágazatában a bajnokság négy 
vagy több értékcsoportban zajlik, juni-
or- és ifi-tagozatok részére, amennyiben a 
senior-bajnokság első vagy második érték-
csoportjában versenyeznek, illetve azon 
junior- és ifi-tagozatok részére, amelyek a 
korosztályuknak megfelelő Nemzeti Baj-
nokságban, Világ- vagy Európa-bajnok-
ságon, Világkupákon, valamint más hiva-
talos nemzetközi tornákon vesznek részt. 
Pályázható összeg: 1.000,000,00 lej. 

Támogatható sportágak: minden, a 
Román Olimpiai és Sportbizottság által 
elismert és a Román Sportminisztérium 
által elismert törvényesen alapított nem-
zeti szakszövetséghez csatlakozott csapat-
sport-ágazat, kivéve a Csíkszereda terüle-
tén székelő közjogi sport klubokban létező 
és működő ágazatokat. 

2. A teljesítménysport támogatása – prog
ram, azaz egyéni sportok támogatása: 
ágazatonként azon senior sportszakosztá-
lyok részére, amelyek részt vesznek a Nem-
zeti Bajnokság felső értékcsoportjában, a 
Románia kupán, világ- és Európa-bajnok-
ságon, illetve világ- és Európa-kupákon, 
Olimpiai és Paralimpiai Játékokon, vala-
mint más hivatalos versenyeken, továbbá 
azon U20, U18 és U16 junior és ifjúsági 
szakosztályok részére, amelyek részt vesz-
nek a Nemzeti Bajnokságban, a Románia 
kupán, beleértve a körzeti vagy junior 

szakasz döntőtornáját, és hivatalos nem-
zetközi versenyeken. Pályázható összeg: 
180.000,00 lej. 

Támogatható sportágak: minden, a 
Román Olimpiai és Sportbizottság által 
elismert és a Román Sportminisztérium 
által elismert törvényesen alapított nem-
zeti szakszövetséghez csatlakozott egyéni 
sportág, kivéve a Csíkszereda területén 
székelő közjogi sportklubokban létező és 
működő ágazatokat. 

3. A teljesítménysport támogatása – prog
ram, azaz regionális, nemzeti és nem
zetközi szintű sportesemények rende
zésének támogatása. Pályázható összeg: 
100.000,00 lej. 

Támogatható sportágak: a Román 
Olimpiai és Sportbizottság által elis-
mert bármely sportág.

4. A „sport mindenkinek” – program, azaz 
versenyek és sportesemények támoga
tása: a mozgás és szabadidősport népsze-
rűsítése és terjesztése érdekében minden 
társadalmi réteg és korosztály körében, 
tömegsport események és versenyek szer-
vezése a szabadidő eltöltésének alternatív 
lehetőségeként, a kö zösség mozgásra neve-
lésének célzatával, helyi, nemzeti és nem-
zetközi versenyek és sportesemények támo-
gatása. Pályázható összeg: 20.000,00 lej.
Programok időtartama: 2018. decem

ber 20ig.
A pályázatok leadási határideje: 2018. 

március 5., 15,00 óra, valamint egy utólag 
közölt határidő a fennmaradt összegre. 

Elbírálás: 2018. március 7–8. 
Eredményközlés: 2018. március 9., a 

www.szereda.ro honlapon. n

Jogi személyiséggel rendelkező, Csíksze-
reda város területén fogyatékkal élő sze-
mélyek gondozására szakosodott szerve-
zetek, egyesületek, alapítványok, valamint 
egyházak, számára fenntartott pályázat.
Támogatott tevékenységek: 
• fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató 

Pályázhatnak a jogi személyiséggel rendel-
kező, Csíkszereda város területén idős sze-
mélyek gondozására szakosodott, akkredi-
tált szervezetek, egyesületek, alapítványok, 
valamint egyházak.
Támogatott tevékenységek:

Sporttevékenységek támogatására

Fogyatékkal élő személyekkel foglalkozó 
szervezetek, alapítványok tevékenységeinek 
támogatására

Idős személyekkel foglalkozó szervezetek, 
alapítványok tevékenységeinek támogatására

központok napi nevelő-oktató tevékeny-
ségeinek, programjainak támogatása

• fogyatékkal élő személyekkel foglalko-
zó napközis központok rehabilitációs 
programjainak, szolgáltatásainak és te-
vékenységeinek támogatása

• fogyatékkal élő személyek, naponta, fog-

• idős személyeket foglalkoztató napközis 
központok napi nevelő-oktató-kulturális-
szabadidős tevékenységeinek, programja-
inak támogatása

• idős személyek napi étkeztetés-költsége-
inek támogatása

lalkoztató központba, illetve munkahely-
re szállításának támogatása

• fogyatékkal élő személyek táboroztatása
• az alapanyagok és a kész termékek szállí-

tása az otthoni munkát végző fogyatékos 
alkalmazottak számára

• védett műhelyek támogatása
Éves keretösszeg: 60.000,00 lej.
A program futamideje: a szerződés 

aláírásától 2018. október 31ig.
Leadási határidő: 2018. március 9., 

13.00 óra. n

• az idős személyeknek foglalkoztató/nap-
közis központba szállítási költségeinek 
támogatása

• idős személyek kirándulás szervezési 
költségeinek támogatása.
A 2018as évre előirányzott keretösz

szeg: 50.000,00 lej.
A program futamideje: a szerződés 

aláírásától 2018. október 31ig.
Leadási határidő: 2018. március 9., 

13.00 óra. n
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A bulgáriai Velingrad melletti Yundola adott 
otthont a sítájfutók Európa bajnokságának, 
amelyen húsz ország több mint 100 sporto-
lója állt rajthoz. Az Európa-bajnokságon a 
romániai válogatott tagjaiként jelen voltak a 
VSK Csíkszereda sítájfutói is: Suciu Simion, 
Csúcs Klaus és Szép Zoltán, valamint ma-
gyar színekben Szász Botond is rajthoz állt.

A felnőttek versenyével párhuzamosan 
zajlott az ifjúságiak világbajnoksága is, ame-
lyen a VSK sportolója, Mandel Réka is részt 
vett. A romániai válogatott csapatvezetője 
Ráduly Róbert Kálmán volt. A kontinens-
bajnokságot az elmúlt évek legnehezebb 
körülményei között szervezték meg, hisz a 

Sítájfutó Európa-bajnokság
verseny előtt és alatt az eső, valamint a fel-
melegedés sem kedvezett a hónak. A szer-
vezők komoly erőket mozgósítottak, hogy 
havat találjanak a verseny lebonyolításához, 
hisz a sítájfutást nem lehet csak egy körpá-
lyán megszervezni. A körülmények miatt 
többen is szenvedtek és csak a sprintverse-
nyen legalább egy tucatnyi síléc és bot törött 
el, igaz, ebben a szervezők is hibásak voltak, 
akik nem alakítottak ki megfelelő átkelőket 
a patakokon. Sajnos, a csíkiak sem úszták 
meg, Szép Zoltán és Csúcs Klaus a sprin-
ten eltörte a sílécét, akárcsak a többszörös 
Európa-bajnok orosz Andrej Lamov, vagy 
a norvégok világbajnoka, Lars Moholdt. A 

Pályázni jogosultak a törvény által elismert 
és Csíkszereda Megyei Jogú Város területén 
tevékenységet kifejtő vallási felekezetek. 

A vissza nem térítendő támogatás a kö-
vetkező tevékenységekre igényelhető: fo -
lyamatban lévő emlékmű- és mű em lék re-
habilitációs munkálatok; modernizálási,  
ha tékonysági és költségcsökkentést célzó 

Egyházak támogatása

mun kálatok; követelmények szerinti egy-
házi épület-rehabilitációk;  templomok 
fűtésrendszerének beszerelése; templom-
renoválás, il let ve templom- és melléképü-
let-építés; rava ta lozó renoválása és építé-
se; közösségi ház re no válása és építése; 
archívum renoválása és/vagy létrehozása 
(adminisztratív központ, va gyontárgyak/

műemlékek karbantartása); te metők reha-
bilitációja; templomokban alkalmazható 
hangosító-berendezések felszerelése. 

Pályázható összeg: 250 000 lej. Az ön
rész értéke: min. 10%. 

A program futamideje: a szerződés alá
írásától számítva 2018. december 10ig. 

A pályázatok leadási határideje: 2018. 
március 5., 13.00 óra. 

Eredményhirdetés: 2018. március 19., 
a www.szereda.ro oldalon. n

bolgárok ugyanakkor nem álltak a helyzet 
magaslatán szervezésben sem, hisz több hi-
bát is elkövettek, a legnagyobbat a váltó nap-
ján, amikor is a nők versenyét törölni kellett, 
ugyanis összekeverték a térképeket és rosz-
szul osztották ki.

Összességében a VSK Csíkszereda sí táj-
futói szépen helyt álltak, egyéniben a hosz-
szútávon születtek a legjobb eredmények, 
Suciu Simion 30. helyezése nagyon jónak 
mondható, míg a váltóban hiába ment jól a 
tájékozódás a csíkiakból álló romániai férfi 
váltónak, a pálya bizonyos részein a sílécek 
nem bizonyultak gyorsnak, így nem sikerült 
megismételni a tavalyi finnországi Európa-
bajnokságon elért 9. helyet. Jövőre a török-
országi Erzurum ad otthont a sítájfutók 
Európa-bajnokságának. n

A pályázati felhívások, az űrlapok és az elszámolási útmutatók megtalálhatóak  
a www.szereda.ro oldalon, a Pályázatok menüpont alatt.

Fogadónapok: főbb városházi 
szakosztályok
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 célja 
az, hogy javítsuk a kapcsolatot a megyeszék-

hely polgáraival. Éppen ebből a megfontolás-
ból, azért hogy a városunk lakói érezzék és 
tudják: gondjaik és kérdéseik a mi gondjaink 
és kérdéseink, nyilvánosságra hozzuk a Vá-
rosháza főbb osztályainak a fogadónapját és 
az időintervallumokat, amikor kérdéseikkel, 
észrevételeikkel személyesen fordulhatnak a 
szakosztályok/irodák személyzetéhez. 

Osztály/iroda/közszolgálat neve: Fogadónap: Fogadóóra: 

Projektmenedzsment, beruházás és közbeszerzési igazgatóság Hétfő 9.00 – 10.00 
Főépítész Hétfő 9.00 – 13.00 
Jogi osztály Hétfő 15.00 – 17.00 
Szociális közszolgálati iroda Kedd 12.00 – 13.00 
Városgazdálkodási, energetikai, helyi közszállítási és útkarbantartási iroda Szerda 13.00 – 14.00 
Vagyonnyilvántartó, koncesszionálási és bérbeadási iroda Csütörtök 11.00 – 12.00 
Mezőgazdasági, kataszteri, város-ellenőrzési, kényszervégrehajtó és kereskedelmi osztály Csütörtök 11.00 – 13.00 
Adó és illeték osztály Csütörtök 15.00 – 16.00 
Gazdasági igazgató Csütörtök 15.00 – 16.00 
Kulturális, ifjúsági, sport és turisztikai programok osztálya Csütörtök 15.00 – 16.00 
Személyi nyilvántartó közszolgálat Péntek 9.00 – 13.00 

A Városháza hivatalos honlapján műkö-
dő Városházi bejelentőn keresztül beje-
lenthetik, amennyiben rongálásokat, vagy 

meghibásodásokat észlelnek a város terüle-
tén. Kérjük, amennyiben segíteni kívánnak 
ezek helyrehozásában, megoldásában, írják 

meg a tapasztalt problémákat, hogy minél 
hamarabb kijavíthassuk azokat. n
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JanUár 4.

Ez sem jó, az sem jó – egymás  
után utasította vissza a katonai 
központ a felajánlott ingatlanokat
Egyelőre nem hagyja el a csíkszeredai város-
házát a sorozási feladatokat is ellátó Hargita 
Megyei Katonai Központ, mert nincs olyan 
ingatlan, amely megfelelne számukra. A 
székhely biztosítása Hargita Megye Taná-
csa kötelessége, de erre még várni kell. Akár-
csak néhány évvel korábban, a Hargita Népe 
Kiadó egykori székhelyét, a Szentlélek utca 
45. szám alatti ingatlant ajánlotta fel tavaly 
a megyei önkormányzat a központ számára 
– ebben az épületben jelenleg a Hargita Me-
gyei Személynyilvántartó Igazgatóság mű-
ködik. Mint a központ válaszából kiderült, 
a felajánlott felület túl kevés a védelmi mi-
nisztériumhoz tartozó intézmény számára. 
A Kossuth Lajos utcában található egykori 
bölcsőde, amely később a mentőszolgálat-
nak adott helyet, és jelenleg üresen áll, meg-
felelő lenne, de ebben az esetben továbbra is 
az egészségügyi minisztérium beleegyezését 
várják, akárcsak egy évvel ezelőtt.

JanUár 4.

Hargita megyében az összes 
háziorvos szerződött
Hargita megyében az összes háziorvos alá-
írta az ingyenes szolgáltatások biztosításá-
hoz elengedhetetlen keretszerződés meg-
hosszabbítására vonatkozó megállapodást 
az egészségbiztosítási pénztárral, így elvileg 
nem várható fennakadás az alapellátásban. 

JanUár 9.

Nem távolíthatók el a zászlók 
a csíkszeredai városháza 
homlokzatáról
A Csíkszeredai Bíróság érvénytelenítette a 
csíkszeredai városháza homlokzatán levő 
székely- és városzászlók eltávolításáról ren-
delkező jogerős bírósági végzés végrehaj-
tását. A végrehajtás ellen a megyeszékhely 
polgármestere élt óvással. A Csíkszeredai 
Bíróság tárgyalta azt az óvást, amelyet a 
megyeszékhely polgármestere nyújtott be 
azzal a céllal, hogy megakadályozza a szé-
kely- és városzászló eltávolítását a városháza 
homlokzatáról, miután tavaly tavasszal erre 
vonatkozóan felszólítás érkezett egy ma-
rosvásárhelyi bírósági végrehajtó irodától. 
A polgármester először a végrehajtás fel-
függesztését kérte, egy másik beadványban 
pedig több érvet sorakoztattak fel a kény-

Mi történt 2018 januárjában   
a városban?
Csíkszeredai események krónikája

szervégrehajtás ellen, rámutatva különbö-
ző eljárásbeli hiányosságokra is. Így azt is 
kifogásolták, hogy ha a pert államigazga-
tási eljárás keretében indították, ezért nem 
lehet a polgári perrendtartás szerint kérni 
a végrehajtást, a felszólítás ugyanis erre hi-
vatkozik. Azt is felhozták, hogy a székely 
zászlónak nincs jogi besorolása Romániá-
ban, a periratban pedig úgy szerepel, hogy 
„îndepărtarea steagului secuiesc” – a székely 
zászló eltávolítása – román nyelven viszont 
a steag és a drapel két külön fogalom, utóbbi 
jelenti egy ország zászlaját. A döntést ezek 
után a Csíkszeredai Bíróságra bízták, amely 
helyt adott az óvásnak, és érvénytelenítette 
a végrehajtási eljárást.

JanUár 11.

robotot építenek Csíkszeredában
Nem kis fába vágták fejszéjüket a csíksze-
redai Márton Áron Főgimnázium tizedik 
és tizenegyedik osztályos tanulói, akik 
RoboCorp csapatnéven részt vesznek First 
Tech Challenge országos robotépítő-verse-
nyen. Márciusig van idejük, hogy elkészít-
sék és tökéletesítsék az általuk megterve-
zett robotot. A robotépítő verseny témája a 
kincskeresés, kincsmentés. A csapatoknak 
a szervezők által biztosított alkatrészek-
ből (amely értéke mintegy ötezer dollár, 
azaz megközelítőleg húszezer lej) kell fel-
építeniük és beprogramozniuk egy olyan 
robotot, amely egy tesztpályán végrehajtja 
a neki adott utasításokat. Például végigha-
ladni egy adott szakaszon, tárgyakat fel-
emelni és szállítani, majd elhelyezni azokat 
a kijelölt pontokon. Emellett még arra is be 
kell programozni a robotot, hogy a tárgyak 
színét is felismerje.

JanUár 12.

Európa-szerte sikert arató 
tudományos tárlat a Sapientián
Különleges kiállítással pezsdítik fel az év 
első felét a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetemen: olyan tárlatot hoztak 
el Csíkszeredába, amely sikerrel járta meg 
Európa számos országát. A Londoni Tudo-
mány Múzeuma által létrehozott Laboron 
kívül: csináld magad tudomány elnevezésű 
vándorkiállítás Romániában csak itt te-
kinthető meg. A csíkszeredai Sapientia 29 
európai intézménnyel – többek között más 
egyetemekkel, múzeumokkal és tudomá-
nyos munkát végző központokkal közösen 
– vesz részt a Horizon 2020 elnevezésű ke-
retprogramban. Ennek részeként indították 

el a Sparks (Szikrák) című projektet azzal a 
céllal, hogy a tudományokat közelebb hoz-
zák az emberekhez oly módon, hogy ma-
guk is bátorságot kapjanak a tudományos 
munkához. Közel egymillió látogatója volt 
a kiállításnak, amelyből négy teljesen egy-
forma közlekedik egy időben az európai or-
szágokban. A Csíkszeredába eljutó tárlatot 
délkelet-európai országokban – Szlovénia, 
Horvátország, Ciprus, Málta, Görögország, 
Bulgária – mutatták be.

Több mint száz állással várják 
haza a fiatalokat
Újabb 52 állást hagyott jóvá a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórház számára Har-
gita Megye Tanácsa. Ezzel együtt tavaly 
szeptembertől összesen 104 személyzeti ál-
lást szabadított fel a megyei tanács, ezenkí-
vül pedig kilenc orvosi állást hirdettek meg. 
A most jóváhagyott 52 állás asszisztensek, 
ápolók, valamint takarítószemélyzet tobor-
zására vonatkozik. A későbbiekben további 
állásokat hagynak jóvá. 

JanUár 17.

Készül az FK
Három felkészülési meccset már lekötöt-
tek, két játékost kölcsönadnak, egyet iga-
zoltak, továbbá a törökországi Antalyába 
készülnek edzőtáborba. Az FK Csíkszere-
da harmadik ligás lab darúgócsapatáról van 
szó. Elkezdte a felkészülést a tavaszi idény-
re az FK Csíkszereda harmadik ligás lab-
darúgócsapata hazai környezetben. Bálint 
László György vezetőedző a kerettel kap-
csolatosan elmondta, hogy Bálint Rajmon-
dot, illetve Kénesi Bélát más csapatnak ad-
ják kölcsön, míg az eddigi egyetlen igazolás 
a Hagi Akadémia neveltje, Kilyén Szabolcs, 
aki kupameccsen a felnőttek között is be-
mutatkozott, míg a Sepsi OSK-nál, illetve a 
Marosvásárhelyi ASA-nál volt kölcsönben. 
Viszont további játékosok érkezése és távo-
zása is várható a közeljövőben. 

JanUár 19.

Bírság csendháborításért  
és téves riasztásért
Csendháborítás miatt Csíkszeredából ösz-
szesen 19 panasz érkezett a Hargita Me-
gyei Rendőrségre 2017-ben. Ezek közül 12 
bejelentés a 112-es sürgősségi hívószámon 
keresztül érkezett, a fennmaradt hét be-
jelentést pedig a rendőrség székhelyén be-
nyújtott hivatalos panaszként vették nyil-
vántartásba. Nyolc esetben megbírságolták 
a csendháborításban vétkesnek találtakat, 
ugyanakkor három esetben téves riasztá-
sért róttak ki bírságot. A fennmaradt nyolc 
esetben pedig a feljelentettek megúszták 
figyelmeztetéssel. Akadnak olyan csend-
háborításos esetek is, amelyeket külön-
böző eszközök használatával követnek   
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Csíkszereda Megyei Jogú Város önkor
mányzati testülete 2018. január 26án 
soros ülést tartott. 

1-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város terüle-
tén levő tanügyi intézményekben található 
egyes kiadható többletfelületek versenytár-
gyaláson való bérbeadásának jóváhagyására 

2-es határozat
a csíkszeredai oktatási intézményhálózat 
elfogadására a 2018–2019-es tanévre 

3-as határozat
a 2017/352-es számú határozat módosítá-
sára és kiegészítésére, amely Csíkszereda 
Megyei Jogú Város helyi adóit, illetékeit, 
valamint különleges illetékeit állapítja meg 
a 2018-as évre

4-es határozat
a 2018-as évi költségvetés elfogadásának 
jóváhagyására 

5-ös határozat
„A József Attila Általános Iskola felújítá-
sa” megnevezésű beruházás beavatkozási 
munkálatok dokumentációjának jóváha-
gyására előterjesztett 2017/219-es határo-
zat módosítására

6-os határozat
„A József Attila Általános Iskola felújítása” 
megnevezésű pályázat jóváhagyásáról 

7-es határozat
„Zsögöd utca II. szakasz felújítása” meg-
nevezésű beruházás beavatkozási munká-

A városi önkormányzat határozataiból

latok dokumentációjának jóváhagyására 
vonatkozó 2016/364-es, utólag módosított 
és kiegészített határozat kiigazítására

8-as határozat
csíkszeredai gyepterületek, állandó lege-
lőkre vonatkozó ügyintézés és pásztori te-
endők jóváhagyására 

9-es határozat 
a 391/2017-es számú határozat kiigazítá-
sára, a VSK Csíkszereda státusjegyzékére 
és szervezeti felépítésére vonatkozóan 

10-es határozat
a polgármesteri szakapparátus státusjegy-
zékének módosítására 2018. január 1-ji 
kezdettel

11-es határozat
a Csíkszereda Megyei Jogú Város fenn-
tartásában működő kulturális intéz-
mény, a Csíki Játékszín vezetői tisztsé-
gére kiírt versenyvizsga szabályzatának 
elfogadására

12-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2018. évi 
kulturális és ifjúsági pályázatai költségve-
tésének jóváhagyásáról, valamint a 380-as 
számú határozat, az 1-es számú mellékle-
tének bővítéséről és módosításáról

13-as határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2018-as 
évi sport pályázatai költségvetésének jóvá-
hagyásáról, valamint a 380-as számú hatá-
rozat, 2-es számú mellékletének bővítésé-
ről és módosításáról

14-es határozat
a Csíkszereda területén működő, törvény 
által elismert egyházak éves támogatási 
programjáról 2016-ban

15-ös határozat
a csíkszeredai székhelyű, Iskolás Sportklub 
Csíkszereda 2018-as évi tevékenységének 
helyi költségvetésből való támogatására 

16-os határozat
a Pro Cultura Siculi Egyesület részére be-
fizetendő 2018. éves tagsági díjat illetően 

17-es határozat
a VSK Csíkszereda 2018. évi programjá-
nak és költségvetésének jóváhagyására 

18-as határozat
a Futball Klub Csíkszereda részére, a 2018. 
évi tagsági díj befizetésére vonatkozóan

19-es határozat
a Csíki Székely Múzeum 2018. évi prog-
ramjának és költségvetésének jóváhagyására 

20-as határozat
a Csíki Játékszín 2018. évi programjának 
és költségvetésének jóváhagyására 

21-es határozat
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
2018. évi programjának és költségvetésé-
nek jóváhagyására 

22-es határozat
a Csíkszereda Kiadóhivatal 2018. évi prog-
ramjának és költségvetésének jóváhagyására 

23-as határozat
a 2018. februári kulturális programok el-
fogadásáról  

el, ezekben az esetekben a környezetőrség 
munkatársai szállnak ki, hogy ellenőrizzék 
valóban indokolt volt-e a lakossági beje-
lentés, illetve megmérjék, hogy csakugyan 
túllépi-e az okozott zaj a törvény által deci-
belben megállapított határértéket. 

Jó adófizetők a csíkszeredaiak
Jó adófizetőknek bizonyultak a csíksze-
redaiak, ugyanis több mint 95 százalékát 
befizették a helyi adóknak és illetékeknek 
2017-ben. A jogi személyek – cégek, egye-
sületek – ugyanakkor 89,83 százalékát 
fizették be a rájuk háruló helyi adóterhek-
nek. A legtöbben az építményadót fizették 
be, összesen 2,914 millió lejt a tervezett 
2,937 millió lejből, azaz az ingatlanadó 
99,23 százaléka folyt be a városháza kasz-
szájába. A telekadó valamennyivel kevesebb 
hányadát, 94,59 százalékát fizették be a 
város lakói, azaz 1,749 millió lejt a terve-
zett 1,849 millió lejből. A gépjárműadót 

fizették be viszonylag a legkevesebben, de 
ez is 90 százaléknál nagyobb arányt jelent, 
1,631 millió lej érkezett be a városkasszába 
a tervezett 1,795 millió lejből. A lakosság 
összesen 6,295 millió lejt fizetett be a város 
kasszájába. A cégek, egyesületek befizetési 
hajlandósága ennél egy kicsivel alább ma-
radt, de így is 8,240 millió lejt fizettek be 
2017-ben, ez a behajtandó adók és illeté-
kek 89,83 százalékát jelenti. A lakosság és 
a jogi személyek tehát összesen több mint 
14,5 millió lej helyi adót és illeték fizettek 
ki 2017-ben. Most már zökkenőmentesen 
működik az adók és illetékek online befi-
zetése is, január 16-tól pedig bankkártyával 
is lehet fizetni a városháza pénztárainál. 
Nem kötelező készpénzt használni, a cégek 
például banki átutalással szoktak fizetni. 
Aki március 31-ig befizeti az építmények, 
telkek és autók után fizetendő helyi adókat 
és illetékeket, idén 10 százalékos kedvez-
ményben részesül, a jogi személyek, eseté-

ben pedig az építményadó esetében enge-
dik el a befizetendő összeg 10 százalékát. 

JanUár 29.

Úsztak a kisiskolások
A Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által 
elindított „Kori & úszás” program keretében 
immár kilencedszer tartották meg az iskolák 
közötti félév végi úszóversenyt. Tíz kategó-
riában száztizenhatan álltak rajthoz a kisis-
kolások. A megyeszékhelyi Csíki Csobbanó 
immár kilencedszer adott otthont az iskolák 
közötti félév végi úszóversenynek, amely a 
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által el-
indított „Kori & úszás” program keretében 
zajlott. A versenyen a csíkszeredai iskolák 
III. és IV. osztályos tanulói indulhattak, akik 
részt vesznek a „Kori & úszás” programban. 
Minden általános iskola a legjobb úszóival 
vett részt a versenyen, összesen 116 tanuló 
mérte össze úszástudását tíz kategóriában. n
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 24-es határozat
Csíkszereda Megyei Jogú Város 2018. évi 
kulturális programjainak jóváhagyásáról

25-ös határozat
az öregotthonokba beutalt idős személyek 
ellátási költségei mértékének elfogadásáról

26-os határozat
a helyi közösségi gyermekvédelmi tevé-
kenység pénzügyi támogatási mértékének 
meghatározására 

27-es határozat
a szociális támogatására jogosult, munka-
képes személyek által elvégzendő közmun-
kás tevékenységi terv 2018-as évi jóváha-
gyására

28-as határozat
a 2017/378-as számú határozat 3-as cikke-
lyének kiegészítésére és a határozat megerő-
sítésére, Csíkszereda közigazgatási terüle-
tén működő, idős személyekkel  foglalkozó 
szervezetek, alapítványok tevékenységeire, 
a 2018-ban tervezett programok finanszíro-
zására vonatkozóan

29-es határozat
a 2017/379-es számú határozat 3-as cik-
kelyének kiegészítésére és a határozat 
megerősítésére, Csíkszereda közigazgatási 
területén működő, a hátrányos helyze-
tű személyekkel foglalkozó szervezetek, 
alapítványok tevékenységeire, a 2018-ban 
tervezett programok finanszírozására vo-
natkozóan

30-as határozat
a 2017-es költségvetésből származó többlet 
felhasználásának jóváhagyására fejlesztési 
költségek céljából

31-es határozat
a Hobby Kisállattartók Egyesülete és Csík-
szereda Megyei Jogú Város közötti létrejövő 
együttműködési szerződés jóváhagyására 
egy kiállítás szervezése céljából. 

32-es határozat
a Petőfi Sándor utca 38. szám alatti épület áta-
dá sáról Hargita Megye Tanácsa ügykezelésébe

33-as határozat
a 2017-es költségvetés fejlesztési fejezete 
defictjének végleges fedezetéről  n

Kevesebb pénzből, merész tervekkel 
kezdi 2018-at Csíkszereda
Jóval korábban, mint tavaly, idén január 
26-i rendes ülésén fogadta el Csíkszereda 
2018. évi költségvetését a képviselő-testü-
let. Az állami kormányzat és törvénykezés 
kétségesen megalapozott rendelkezései 
folytán kialakult áldatlan állapotban, az 
önkormányzatnak alaposan megcsappant 
jövedelmi forrásokkal kell számolnia.

Ha kevesebb a pénz, kevesebből kell jól 
gazdálkodni, fogalmazta meg Füleki Zol-
tán alpolgármester. A várható bevétel csu-
pán megközelítőleg 88,8 milliót súrolja a 

tavalyi 116,4 millióhoz képest. A tervezett 
154,2 millióra rugó költségeknek majdnem 
felét kell az előző évek megtakarításaiból 
származó 65,4 millióból fedezni.

Saját, mintegy 59 milliós jövedelméből 
kell megoldania az önkormányzatnak saját 
működését, közösségi célzatú programjait, 
valamint a fenntartott intézmények finan-
szírozását. Kiemelkedő tételek a tanügyre 
fordítandó 23 millió, a kultúra, közterü-
let-fenntartás, kertészet, egyház fejezetnek 
szánt 20,8 millió (ennek egy része a fenn-

tartott intézményeknek kiutalt működési 
alap), valamint a szociális támogatásokra 
elkülönített közel 9,3 millió lej.

Az elkezdett beruházások, beruházás 
jellegű programok, korszerűsítések folyta-
tódnak, illetve újabbak indulnak ez évben 
is. Ezekre közel 30 milliót fedeznek az 
Országos Helyi Fejlesztési Programban 
(PNDL) már aláírt szerződések, de to-
vábbi külső forrásokra is lehet számítani 
országos és uniós támogatásokból. Szőke 
Domokos alpolgármester merésznek, de 
kivitelezhetőnek tartja az új költségvetést. 
Viszont az, hogy a betervezett beruházá-
sok közül mit sikerül megvalósítani, nagy-
ban függ a bonyolult és kiszámíthatatlan 
közbeszerzési eljárások kimenetelétől. n

Anyakönyv 
– 2018. január – 
 
Születések

András Magor
Bors Anna
Deák Gergő
Micloș Daniel 
Fodor Márk 
Puskás Luca 
Ferencz Daria-Maria 
László Bence
Veres Sarolta
Gőrgicze Hanga 
Sütő-Bachner Máté 
András Ákos Gergő
György Balázs 
Pál Nimród Örs
Vlad Adrienn
Lajos Zoltán
Kozma Tas Balázs 
Nagy-Menyhárd Dávid
Karácsony Kristóf
Tamás Csenge Berta
Mucha Trixi

Gábor Mária
Vata Timur Koppány 
Szász Krisztián 
Ladó Jázmin Viktória 
Biró Anna Luca
Vándor Balázs 
Oláh Mátyás
Jakab Jázmin
Gáspár Jázmin Mária
Sibișteanu Natalia-Sofia
Nedelka Anett Bíborka
Páll Anna Róza 
Gârbea-Bálint Boglárka
Péterfi Arnold

Elhalálozások

Balogh Julianna
Vata Irina
Boldizsar Regina
Bőite Alexandru 
Máthé Petru-Mihail
Máthé Rozália-Ecaterina
Szőke Ignație
Csiki Ștefan 
Deáky Ottó
Timár Éva

Juhász Adalbert
Paltán Terézia 
Csutak Domokos
Vándor Katalin 
Marin Grigore
Péter Alexandru-Ladislau 
Fülöp Erzsébet 
Keresztes Gavril
Vălcescu Elisabeta
Banea Octavian-Dorel 
Bőjte Jolán
Demes Valentin
Fazakas Ștefan
László Katalin

Házasságkötések 

Puiu Sándor – Fazakas Ildikó 
Lukács Andor Huba – Costrășel Tatiana
Mihăițeanu Albert – Ianc Ancuța 
Vaszi Benedek – Incze Andrea 
Nyisztor Tibor – Geréd Mária-Magdolna 
Henter Kund Barna – Finta Erika
Landtwing Stephan – Farkas Emese 
Ciszer Levente – Magyari Barbara Iuliana
Farkas Loránd – Kajcsa Melinda
Karácsony Gyula – Daró Annamária 
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Az idei Magyar Kultúra Napja alkalmából, 
január 24-én a Segítő Mária Római Katoli-
kus Gimnázium bentlakásának a kápolna-
termében tartott ökumenikus szentmise/
istentisztelet után, ahol több száz diák vett 
részt, rangos tudománytörténeti vándor-
kiállítás megnyitójára került sor a Márton 
Áron utcában lévő Segítő Mária Gimnázi-
umban. 

A kiállítás anyagát a Magyarok Világ-
szövetsége juttatta el Csíkszeredába. A 80 
darabból álló tudománytörténeti vándor-
plakátkiállítás igen színes és gazdag anya-
gát dr. Pálfi György magyarországi nyugal-
mazott egyetemi tanár és szakmúzeumi 
igazgató elsősorban azoknak a magyar fi-
ataloknak szánta, akiket érdekel a magyar 
nép szellemi világa, a magyar tudat rend-

Magyar feltalálók, lángelmék a csíkszeredai 
Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumban

kívüli teremtő, alkotó ereje, akiket vonz a 
nagy magyar feltalálók élete és a világot is 
megváltoztató találmányaik. 

A gimnázium tanárainak és diákjainak 
tudomásul kell venniük, hogy nem sok nem-
zet engedhet meg magának ilyen gazdag 
tudománytörténeti kiállítást, hogy feltalá-
lóink, lángelméink közül, sokan még ma is 
köztünk élnek és tovább kutatnak a nemzet 
és az emberiség felemelkedéséért. 

Bár a kiállítás anyaga a gimnázium tulaj-
donában marad, de előzetes egyeztetés után, 
minden bizonnyal a város más iskoláiba is 
elérkezhet, amennyiben erre igény mutatko-
zik.

Veress Dávid,  
a Magyarok Világszövetsége tagja

A három fohász közül az egyiket egy felvidéki 
születésű hölgy hazaszerető, magyar lelkének 
köszönhetjük, a másik két ima pedig a magyar 
irodalomtörténet két legjelesebb költőjének 
szívéből-lelkéből szakadt ki. A három fohász 

Tircsné dr. Propper Valéria: A három magyar fohász üzenete  
(Himnusz, Szózat, Magyar Hiszekegy) 
2018. március 16., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

története és üzenet ma is aktuális, annak el-
lenére, hogy a Himnusz és a Szózat a magyar 
reformkorban született, a XIX. század elején-
közepén, és a Magyar Hiszekegy is majd 100 
évvek ezelőtt, a Trianoni békediktátum után, 

a magyar történelem legfájdalamasabb esz-
tendejében, 1920-ban. Három fohászunknak 
örökérvényű üzenete van, mely üzenetet el kell 
juttatni minden emberséges magyar ember-
hez, különösen a felnövekvő nemzedékhez. n

Dr. Balázs lajos: Nyergestető, a lelkiismeret ágkeresztes-kopjafás temetője – 
könyvbemutató-előadás 
2018. március 9., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

A Nyergestető a lelkiismeret ágkeresztes-kopja-
fás temetője. A nemzeti kegyelet néprajzi föld-
rajza című könyv nem a nyergestetői csata 
történetét meséli el, hanem azt, ahogyan él 
és hogyan él egy történelmi esemény az em-
berek tudatában, hogyan hat, milyen érzése-

ket, érzelmeket gerjeszt, milyen emlékeket 
tart ébren vagy takarékon a 20-21. század 
embere. Egyszóval, másképpen elmondott 
történelemmel szembesül az olvasó.

A nyergestetői ágkeresztes (vesszős), kop-
jafás temető nem a lelkiismeret eltemetője, 

mint sejteti a cím, ellenkezőleg. Inkább a 
nyugtalan lelkiismeret megjelenítője! A 
nemzeti kegyelet és tisztelet „örökmécse-
se”. A kötetet mintegy 150 fénykép, ábra 
illusztrálja, származási térkép, hely- és név-
mutató teszi teljessé.

A Honfoglalás előttől 
az Európai Unió utánig sorozat márciusi témái
Ilyés Zsolt: Két csodabogár: a misztikus és az aszkéta 
2018. március 2., péntek 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának gyűlésterme

Az előadás két csodabogárról szól: a misz-
tikusról és az aszkétáról. A velük való rövid 
ismerkedés során remélhetőleg hamar felis-
merjük, hogy nem csak a vallásos élet kétféle 
alkata, hanem általánosabb emberi karakte-
rek. E kétféle hozzáállás megjelenik mindenki 
életében, ahogyan a kapcsolatokhoz, munká-

hoz, élethez viszonyul, ahogyan megfogalmaz 
és igyekszik elérni célokat. Minden bizonnyal 
az előadás által sikerül jobban megismer-
nünk, megértenünk mind magunkat, mind 
másokat. Mert míg az egyik az akaratot hang-
súlyozza és a cselekedeteket, addig a másik 
sokkal fontosabbnak tartja az átélést és az ér-

zéseket. Az egyiket vonzza valami, a másikat 
viszont hajtja. Az is érdekes, hogy nem csak 
embereket jellemez e kettősség, de történelmi 
koronként is szellemi és lelki irányzatokban 
hol az egyik kerül jobban előtérbe, hol a má-
sik. De az élethez való kétféle hozzáállásról 
részletesen majd az előadás során hallhatnak. 

Csíkszereda és Kaposvár testvérvárosi kap-
csolatának fejlesztéséért, amellyel hozzájárul 
Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kapos-
vár Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Pro 
Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozott 
Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgár-
mesternek. 

Testvérvárosunk ünnepén, a helyi Szi-
várvány Kultúrpalotában január 23-án 
délután tartott ünnepi közgyűlésen több 
kaposvárit, sportcsapatot és civil szerveze-
tet is díjaztak. 

Kaposvár rendezett tanácsú várossá 
nyilvánításának 145. évfordulóján a megyei 
jogú város önkormányzatának legnagyobb 
elismeréseként adta át Szita Károly pol-
gármester „Kaposvár Város Díszpolgára”   

„Pro Urbe Kaposvár” 
kitüntetést kapott 
Ráduly Róbert Kálmán
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– Kussoljá'! Nem azé' vettük ezt az autót, hogy busszal járjunk!

A hónap üzenete:  
Használjuk a 
tömegközlekedési 
eszközöket 

Mert látszólag autóval a legkönnyebb: 
elmenni dolgozni, ügyeket, vásárlásokat 
intézni. Van azonban valami, ami az 
autózást is lekörözi, valami, amivel nem 
csak látszólag könnyebb munkába men-
ni, ügyeket intézni: a tömegközlekedés. 
A csíkszeredai Csíki Trans Kft. szol-
gáltatásai nem csak a környezetkímélő 
alternatívát jelentik, de a pénztárcakímé-
lőt is, arról nem is beszélve, hogy az autó-
buszozással immáron nem az utas dolga 
a tankolás, a javítás, a parkolás. 

Utunk során nem kell a vezetésre kon-
centrálnunk, elbeszélgethetünk utastár-
sainkkal, és nem utolsó szempont az sem, 
hogy akkor is járműre szállhatunk, ha 
megittunk egy pohárkával. Vegyük igény-
be minél inkább ezt a lehetőséget, hiszen 
a biciklis, illetve gyalogos közlekedésen 
kívül ez a megoldás vezet leginkább egy 
egészségben-élhető, sportosan modern vá-
ros kialakulása, fenntartása felé. n

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:

András HunorJenő
Ábrahám Előd

Gazdasági szakbizottság/Urbanisztikai szakbizottság
Gazdasági szakbizottság/Szociális, sport szakbizottság Március 8.

Bardócz László Gazdasági szakbizottság
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Március 22.

Fodor Levente Oktatási szakbizottság
Közszolgáltatási, kereskedelmi szakbizottság Március 29.

Az EMNP-frakciótagok: Szabó Soós Klára, Tőke Ervin és Márk Dezső Sorin önkormányzati 
képviselők minden csütörtökön 13.00 órától tartanak fogadóórát a Városháza gyűléstermében.

Az érdeklődőket kérjük, előzetesen jelentkezzenek be 0266 371 464-es telefonszámon, 
hétköznap 8.30–14.00 óra között.

 kitüntető címet, továbbá az „Év Sporto-
lója” díjakat, a „Kaposvár Szolgálatáért”, 
illetve a „Pro Urbe Kaposvár” kitünteté-
seket. 

Ez utóbbi díjban azok a személyek, közös-
ségek és szervezetek részesülhetnek, akik 
(amelyek) a tudományok, a művészetek, a 
fejlesztés, a kutatás, a gyógyítás, az oktatás-

nevelés vagy a gazdasági élet terén kifejtett 
példaértékű, magas színvonalú munkájuk-
kal hozzájárultak Kaposvár fejlődéséhez, 
hírnevének növeléséhez. n

Éljünk a 10%-os 
adókedvezménnyel

A 2018. évi adók és illetékek (épület, terü-
let és járművek esetében) első félévi befize-
tésének határideje március 29., csütörtök. 
Eddig az időpontig érvényes a természetes 
személyeknek jóváírt 10%-os kedvezmény, 
amennyiben az adófizetők egy részletben 
tesznek eleget évi befizetési kötelezettségük-
nek. A jogi személyek esetében is érvényes a 
10%-os kedvezmény, amennyiben épületadó-
jukat egy részletben a teljes évre kifizetik. 

A polgármesteri hivatal pénztára a kö-
vetkező programmal áll az adófizetők ren-
delkezésére: hétfőn, kedden és csütörtökön 
8.00–13.00, illetve 14.00–17.00 óra között, 
míg szerdánés pénteken 8.00-tól 14.00 óráig.

  Továbbra is lehetőség van az adók és il-
letékek on-line befizetésére a www.ghiseul.
ro portálon, és egyre többen választják ezt a 
fizetési módot. 

Míg a rendszer elindításának évében 
(2016-ban, márciustól) 173-an, 2017-ben 
pedig 401-en használták ki ezt a lehetőséget, 
az idei év első két hónapjában már 204-en 
tettek eleget adófizetői kötelezettségünk-

nek otthonukból, kényelmesen. Az adók és 
illetékek banki átutalással is befizethetők. 
A Városháza honlapján (www.szereda.ro) a 
jobb oldali menüsorban a Helyi adónemek és 
számlaszámok link alatt érhetők el a befize-
tést segítő információk. n


