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Lejárt a határidő, de még nincs kész a rendszer

Várat magára az e-adózás

a városháza katonaságtóL visszahódított részébe köLtöztek

Újranyílt a megyei könyvtár

tovább bővíti a köztemetőt csíkszereda

1,8 hektárral lesz nagyobb a sírkert

korszerű körülmények között, do-
kumentációs, művészeti–történel-
mi és gyermekirodalmi részleggel, 
valamint áttekinthető raktárhelyi-
séggel ismét megnyitották a kájoni 
jános megyei könyvtárat az olva-
sóközönség előtt. mától a város-
háza katonaságtól visszahódított 
épületrészében lehet könyveket 
kölcsönözni.

d. B.

A Mikó-várból dobozokban 
való elhurcolkodást, a költö-
zést, rendszerezést, újra be-

rendezkedést megörökítő fényképek 
vetítésével hangolták az olvasóközön-
séget és az ünnepi pillanatra össze-
seregletteket a megnyitóra a Kájoni 
János Megyei Könyvtár munkatársai 
pénteken. A városháza katonaságtól 
visszahódított részébe beköltözött 
könyvtár közönségszolgálati részlege-
inek megnyitóján Kopacz Katalin in-
tézményvezető köszönetet mondott 
a város vezetőségének a támogatásért 
és az operatív hozzáállásért, aminek 
eredményeként most szép, civilizált, 
világos, kellemes körülmények között 

fogadhatják az olvasókat. Hiszen, 
amint hangsúlyozta, nem volt könnyű 
a mintegy nyolcvanötezer kötet átszál-
lítása, a könyvkötészet a Hargita Me-
gyei Kulturális Központ pincéjében 
kapott helyet. 

A könyvtárat fenntartó megyei ta-
nács részéről Raffain Zoltán tanácsos 
adta át a megye zászlóját egy emlék-
lappal együtt, miközben azt kíván-
ta a könyvtár munkaközösségének, 
hogy az új helyükre került kötetek 
mindegyikét minél többször kelljen 
könyvbarátok, kölcsönzők kérésére 
leemelni. 

Az értékes gyűjteményt felhalmo-
zott könyvtárnak ezzel a megnyitóval 
egy nehéz szakasza zárult le, mondta 
a megyei tanácsos, és reményét fejezte 
ki, hogy az új helyen a könyvtárosok 
folytatják áldásos munkájukat. 

Kelemen Katalin, a dokumentá-
ciós részleg vezetője elmondta, igye-
keztek úgy berendezkedni, hogy mi-
nél átláthatóbb legyen az állomány, 
és minden kötethez, dokumentum-
hoz könnyebben hozzáférhessenek 
az érdeklődők. Így elsősorban a 
dokumentációs részleg védettebb 

állománya került a raktárba. Az or-
szágos Biblionet-program kereté-
ben továbbra is ingyenes internet-
hozzáférést és számítógépeket 
bocsátanak a látogató rendelkezé-
sére a dokumentációs részlegen, a 
helytörténeti szempontból fontos 
dokumentumok, könyvek digitali-
zálása szintén újraindul, jelenleg a 
Magyar Elektronikus Könyvtáron 
keresztül 83 ilyen dokumentumuk 
érhető el. Ráduly Róbert Kálmán 
polgármester egy új kötettel gaz-
dagította a könyvtár állományát: a 
Márton Áron Gimnázium épületé-
nek századik évfordulójára megje-
lent kötettel, a Csíkvármegye státus-
szimbóluma című könyvvel ajándé-
kozta meg az intézményt.

Projektmenedzser (manager de proiect)
2011. augusztus második felében projektmenedzser-képzés indul

a Csíksomlyói Multifunkcionális Központban.
Szervező: Hargita Megye Tanácsa Multifunkcionális Központja.
Időpont: a jelentkezők számától függően.
Időtartam: 90 óra.
Tandíj: 700 RON / résztvevő.
Oktatás helyszíne: Hargita Megyei Multifunkcionális Központ  – Szék út 

152-es szám, Csíksomlyó.
Az oktatás nyelve magyar.
A résztvevők a képzés sikeres elvégzése után a Munkaügyi és Tanügyi Mi-

nisztérium által akkreditált, a Hargita Megyei Multifunkcionális Központ ál-
tal kiállított érettségi bizonylattal (Certificat de absolvire) gazdagodnak. 

A képzés indításának pontos dátuma a jelentkezők számának függvényé-
ben dől el, erről a későbbiekben értesítjük az érdeklődőket.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, részvételi szándékát jelezze
a szilveszterszabolcs@hargitamegye.ro e-mail címen 

vagy a 0735–207095-ös telefonszámon 2011. augusztus 8-ig (hétfő).

Adófizetésre váró csíkszeredaiak. Még várniuk kell a sorukra fotó: csíki zsolt

A gyermekkönyvtár és a művé-
szeti–történelmi részleg hétfőtől 
péntekig 9–17 óra között, a doku-
mentációs részleg pedig, amelynek 
gyűjteményei helyben tanulmá-
nyozhatók, hétfőtől péntekig 8–16 
óra között látogatható.

Újabb területek vásárlására bólin-
tott rá temetőbővítés céljából csík-
szereda városi tanácsa pénteki 
ülésén, ahol döntés született arról 
is, hogy megépítik a körforgalmat 
a kossuth, szív és hargita utcák 
kereszteződésénél, a szent kereszt 
Plébániatemplom előtt.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Megtelt a csíkszeredai közte-
mető a Hunyadi utcában, 
ezért temetőbővítés céljá-

ból területek vásárlására kényszerül az 
önkormányzat. Egy korábbi tanácsülé-
sen már megszavazott a testület e cél-
ból egy vásárlást, most újabb szomszé-
dos telkek tulajdonosaival folytatott 
tárgyalásokat a polgármesteri hivatal, 
hogy további 17 800 négyzetméterrel 
megnöveljék a temető felületét úgy, 

hogy négyzetméterenként öteurós 
áron megvásárolja a város ezeket a 
területeket. Erre a telekvásárlásra bó-
lintott rá pénteki soros ülésén a városi 
tanács. 

Döntött a testület arról, hogy a 
Csíki Trans ügykezelésébe adja a vas-
útállomással szemben lévő, a helyi 
buszjáratok jegyirodájának otthont 
adó épületet, illetve a Hargitafürdői 
Római Katolikus Plébánia részére té-
rítésmentesen használatba adja a helyi 
temetőt. Több részletes rendezési ter-
vet is elfogadtak, többek között azt a 
Taploca övezet megnevezésű körzeti 
városrendezési tervet, melynek kap-
csán szakmai kifogások merültek fel. 
Egy ott létesülő cégtelephely – egy 
cigarettákat forgalmazó cég logisztikai 
központja, illetve raktára épül majd 
ott fel – ugyanis kedvezőtlenül befo-
lyásolja a somlyói kilátást. 

A tanács megszavazta a 2012-es 
hőszigetelési programban részt vevő 
tömbházak sorrendjét, illetve kétmillió 
lejt utaltak ki a költségvetési tartalék-
alapból már zajló beruházások – út- és 
járdajavítások, illetve a piac melletti la-
kónegyed udvara és a Jégpálya negyed 
felújításának – finanszírozására. 

Pozitív döntés született a Szent 
Kereszt Plébániatemplom előtti út-
kereszteződésben építendő körfor-
galom ügyében is. A polgármester 
szerint a döntés eddig a beruházás 
magas ára miatt húzódott, most sike-
rült az árat 900 ezer lejre lehozni, így 
elfogadta a testület a beruházás doku-
mentációját. 

Az ülés napirendjén szerepelt 
az idei városnapok programjának és 
költségvetésének, a testvértelepülések 
küldöttségeinek, illetve a városnapon 
fellépők meghívásának elfogadása is.

Elhunyt szeretteiket látogató hozzátartozók a csíkszeredai új temetőben. Szűkülő keretek fotó: mihály lászló

noha a törvény július 1-jei ha-
táridővel írja elő a megyeszék-
helyek számára az elektronikus 
adófizetési rendszer beindítását, 
csíkszeredában még nem sike-
rült megtalálni a hatékony meg-
oldást erre. az egyik legnagyobb 
akadálynak a kezelési költségek 
felvállalása bizonyul.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Nincs még hatékony megol-
dása Csíkszereda önkor-
mányzatának a helyi adók 

és illetékek elektronikus adórend-
szerének bevezetéséhez. Antal Atti-
la alpolgármester szerint a törvény 
által kötelezett korszerűsítéshez 
munkatársai előtanulmányokat vé-
geznek, azt vizsgálják, hogy hol van 
egyáltalán működő rendszer. „Gya-
korlatilag az önkormányzatnak kell 
egy olyan fejlesztést elvégeznie, 
amivel az adatokat hozzáférhető-
vé teszi a banki rendszer számára, 
másrészt pedig a bankok kellene 
kínáljanak egy olyan rendszert, 
hogy operatívvá válhasson a do-
log. A nagyvárosokban, Bukarest 
néhány kerületében, ahol ez műkö-
dik, a nagy kérdés a bankok utalási 
díjának a felvállalása. Vegyünk egy 

fiktív példát: ha Csíkszeredában 
az átlag adófizető által fizetendő 
100 lej alatti összegek – mert több 
tételben fizeti a 300 lejes adóját – 
mindegyikére egy-egy öt lejes adó-
átutalási illetéket rátesznek, akkor 
valószínű, hogy egyáltalán nem éri 
meg” – érzékeltette az elképzelés 
gyakorlati megvalósításának ne-
hézségeit Antal Attila.

Az alpolgármester szerint nincs 
megoldás: van, ahol javasolták, 
az önkormányzat vállalja fel ezt a 
költséget, ami megint nonszensz, 
máshol meg a szolgáltatást igénybe 
vevőre terhelik rá ezt az összeget. 
Ez egy részletkérdés, ami bonyo-
lítja a dolgot. „Van néhány keres-
kedelmi bank, amely ezt a szolgál-
tatást kínálja. Bennünket viszont 
olyan ajánlattal kerestek fel, hogy 
csak abban az esetben partnerek, 
ha az ügyfél náluk tart fenn folyó-
számlát. Ekkora városban, mint 
Csíkszereda, egyik bank sincs ab-
ban a helyzetben, hogy a lakosság 
túlnyomó többségének nála legyen 
bankszámlája. A kérdést napiren-
den tartjuk, de szeretnénk – és 
nem a saját kárunkon – a legjobb 
tapasztalatokat levonni és aszerint 
cselekedni” – nyilatkozta lapunk-
nak Antal Attila.


