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Mindkét esetben elsőként 
a pénzügyi szakosztály 
tavalyi adatait ismer-

hették meg a helyiek: a község 
összköltségvetése több mint 8 
millió lej volt – ez a befejezett 
beruházások miatt volt lehetsé-
ges, hiszen az adókból 500 ezer 
lej bevétele volt az önkormány-
zatnak. A beruházásokkal 
kapcsolatban a polgármester 
ismertette, hogy befejezték a 
még 2012-ben elkezdett csa-
tornahálózat kiépítését, amely-
re a Környezetvédelmi Alap 
támogatásával 4,2 millió lejt 
költöttek. Emellett végére ért 
a mezei utaik felújítását cél-
zó, 2016-ban elindított pályá-
zatuk is, amelynek összértéke 
2,3 millió lej volt. A helyi egy-
ház, Hargita Megye Tanácsa, 
a lázárfalvi közbirtokosság és 
az önkormányzat anyagi hoz-
zájárulásával pedig elkészült 
Csíklázárfalva ravatalozója is. 
Emellett hozzáláttak az Orszá-
gos Vidékfejlesztési Program 
7.2-es kiírásán finanszírozást 
nyert községi utak aszfaltozá-
sához is, ennek befejezte után a 
községi utak 95 százalékát asz-
faltburkolat fedi majd. A Csík 
LEADER Egyesület révén pedig 

eszközvásárlásra nyújtottak be 
pályázati csomagot, amelyet 
már jóvá is hagytak. A világban-
ki programból elkészült új óvo-
daépület engedélyeztetése és 
közművesítése is folyamatban 
van, hogy 2018 őszétől haszná-
latba lehessen venni. 

Rekordszámú rendelet

Ezt követően a civil szerveze-
tek – a Csíkkozmásért Egyesü-
let, a Tuzson János Fúvósegylet, 
a Dr. Boga Alajos Általános Is-
kola egyesülete – által lehívott 
60 ezer lejes támogatási érték 
összetételéről tájékoztatták a 
jelenlevőket: a Bethlen Gábor 
Alap, Hargita Megye Tanácsa 
és a Communitas Alapítvány 
révén többek között hangsze-
reket, könyveket, turisztikai in-
formációs táblákat, didaktikai 
eszközöket, karaktercipőket és 
székely csizmákat szereztek 
be, illetve különböző rendezvé-
nyeket, képzéseket szerveztek. 
A jogi osztály tevékenységé-
nek bemutatása során kiderült, 
hogy az elmúlt év során 80 ta-
nácsi határozatot és 688 polgár-
mesteri rendeletet iktattak – ez 
rekordnak számít. A községve-
zető kiemelte, amiatt ilyen ma-
gas a polgármesteri rendeletek 

száma, mivel a szociális se-
gélyt igénylők idénymunkákat 
vállalnak, olyankor ki kell von-
ni őket a támogatottak köréből, 
visszatértük után pedig újra 
bele kell foglalni. Harminc sze-
mély igényelt gyermeknevelé-
si segélyt, 41-en fűtéspótlékot, 
illetve jelenleg 135 család kap 
szociális segélyt. 

Mezőgazdasági adatok

A fórumokon résztvevők 
részletes információkat is meg-
tudhattak a mezőgazdasági 
szakosztály munkájáról, ahol a 
birtoklevelek módosítása volt a 
fő tevékenység. Mezőgazdasá-
gi támogatás iránti kérelmeket 
a községből 220-an nyújtottak 
be, és 109 bérleti szerződést 
kötöttek mezőgazdasági terüle-
tekre. Befejezték a parcellázást 
a szántóterületekre és a gyep-
területek üzemtervének elké-
szítéséből az önkormányzatra 
háruló feladatokat is ellátták. 
Az erdőgazdálkodási kimuta-
tóból megtudhatták a helyiek, 
hogy tavaly az önkormányzat 
5,5 hektáron ültetett mintegy 
21 ezer csemetét, két hektáron 
pedig hézagpótlás is történt, 
amely további 8500 csemete 
kiültetésével járt. A faértéke-

sítésből származó bevételből 
fedezték az egész éves mun-
ka költségét. 

Van még terv bőven

Mindezek után beszámol-
tak az önkéntes tűzoltók, a tu-
risztikai információs iroda és a 
délutáni foglalkoztató központ 
tevékenységéről, illetve össze-
gezték a fontosabb sportese-
ményeket és az önkormányzat 
által a településen szervezett 
programokat. Végezetül a to-
vábbi tervekről esett szó: helyet 
biztosítanak egy lázárfalvi or-
vosi rendelőnek, a civil kez-
deményezéseket továbbra is 
támogatják, készítik a község 
általános területrendezési ter-
vét, a helyi általános iskola 
udvarának területrendezésén 
gondolkodnak, járdák felújítá-
sát tervezik, a kozmási kultúr-
otthon nyílászáróinak cseréjére 
pályáznak. Emellett sportcsar-
nokot létesítenének, a sport-
pálya öltözőjét befejeznék, 
turistaösvény-hálózatot, illetve 
kilátót alakítanának ki, busz-
megállókat létesítenének, bőví-
tenék a gázvezeték-hálózatot, 
és folytatják a telekkönyvezést. 

KÖMÉNY KAMILLA

Múlt évi tevékenységéről és terveiről számolt be Csíkkozmás önkormányzata

Egy község, két falugyűlés

További fejlesztések következnek Csíkkozmáson. Van bőven tennivaló

A lakossággal való pár-

beszéd és a visszajel-

zések meghallgatása 

céljával tartott évérté-

kelő falugyűlést Csík-

kozmás önkormány-

zata Lázárfalván és 

Kozmáson az elmúlt 

napokban. Kedden a 

lázárfalviak, tegnap 

pedig a csíkkozmásiak 

tájékozódhattak az 

önkor mány zat elmúlt 

évének tevékeny-

ségéről és további 

terveikről.

530182, Csíkszereda, 
Fortuna Park sétány 2A.
Telefon: 0266–372 370
E-mail: 
csikihirlap@csiki-hirlap.ro
marketing@csiki-hirlap.ro
hirdetes@csiki-hirlap.ro
elofizetes@csiki-hirlap.ro
Fax: 0266–372 360

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Csíki Hírlapra előfizethet lapkihordóinknál és a 

szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség telefonszá-
mát, a 0266–372370-et tárcsázza, és bemondja 

pontos címét, lapkihordóink felkeresik Önt ottho-
nában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés-
fel vé tel és 

ter jesz tés a 
fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.

Hon lap: www.csiki-hirlap.ro
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Lapunk eladási sta-
tisztikáit a  Romániai 
Példányszám-auditáló 
 Hivatal (BRAT) hitelesíti. 

Csíkszék napilapja

0266-371100
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit

a szerkesztõk fogadják 
naponta 8–20 óra között!

Telefonszolgálat:

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Ka-
mara értesítése szerint január 
13-án, szombaton, és 14-én, va-
sárnap Arros Réka fogorvos látja 
el a fogászati sürgősségi ügye-
letet Csíkszeredában. A betegek 
mindkét nap 9 és 12 óra között a 
Nagyrét utca 12/A/4. szám alatt 
kereshetik fel az orvost.
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Tüzelőanyagként értékesítik 
a hulladéktárolók mellé kido-
bott fenyőfákat Csíkszeredában. 
A hulladékszállítással megbí-
zott Eco-Csík Kft. munkatár-
sai csütörtökönként gyűjtik be 
a „lecsupaszított” karácsonyfá-
kat – tudtuk meg Pál Tamástól, 
a cég vezetőjétől. A hagyomá-
nyokhoz híven vízkereszt után, 
a karácsonyi ünnepkör lezá-
rulta után kezdik leszedni a dí-
szeket a karácsonyfákról és a 
fenyőket levinni a hulladékgyűj-
tő pontokhoz. Ennek megfelelő-
en egyre több kidobott fenyőfát 
lehetett látni az utóbbi napokban 
a szeméttárolók mellett. A vál-

lalat igazgatója elmondta, teg-
nap gyűjtötték be az első adagot, 
mintegy 60 köbméternyi fenyőfát 
szállítottak el. Hozzátette, hogy 
tapasztalataik szerint a lakosok 
többsége ezután fogja kidobni a 
fenyőjét, sőt akadnak olyanok is, 
akik még februárban is megtart-
ják a karácsonyfájukat. Tavaly 
összesen 250 köbméternyi fe-
nyőfát gyűjtöttek össze, és akkor 
is, akárcsak idén tüzelőanyag-
ként értékesítették. A hulladék-
szállítással foglalkozó cégen 
kívül a guberálók is tüzelőként 
hasznosítják a fenyőfák törzsét.

BARABÁS HAJNAL

Csütörtökönként szállítják el a karácsonyfákat

Hetente egyszer szállítják el a kidobott fenyőket

FOTÓK: GECSE NOÉMI




