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Akadályokkal jár
Jövőben fejezik be a csíki lakótelep felújítását

KOVÁCS ATTILA

Jelentős változáson ment át idén 
a Kalász lakótelep, amelynek 
felújítása, és az ezzel járó aka-

dályok, nehézségek alaposan felfor-
gatták az ott élők mindennapjait. Je-
lenleg a legkevésbé a lakótelep alsó 
része járható, a Szent Ágoston téren 
a földmunkák után most a járdák, 
az úttest és a parkolók körvonalai 
rajzolódnak ki a szegélykövezéssel. 
Autóval bejutni még igencsak ne-
héz, de mint Szőke Domokos alpol-
gármester tájékoztatott, a járdák, az 
úttest, illetve a parkoló egy részének 
alapozása a kövezésig nemsokára el-
készül, és ha az időjárás engedi, egy 
aszfaltréteget is lehet teríteni a tömb-
házhoz vezető útra, és kialakítják a 
második parkolót is. A felfelé vezető 
lépcsősor alsó szakaszát jelenleg el-

zárták a gyalogosok elől, ez csak jö-
vőben készül el, de mint megtudtuk, 
a lépcsőkkel is elkezdenek dolgozni 
idén. Gyalogosan most a Hunyadi 
János utcán tovább haladva, egy, a 
parkolókhoz vezető új lépcsőn, vagy 
a Szent Ágoston templom melletti 
kiszélesített sétányon lehet feljutni a 
lakótelep felső részébe. Nemsokára 
az új utcai lámpák is világítani fog-
nak a téren, az alpolgármester azt 
ígérte, a lakótelep többi részén is, 
ahol jelenleg nem működik a köz-
világítás, igyekeznek ezt biztosítani 
néhány napon belül.

Aszfaltozás a Tető utcában

Szőke Domokos elmondta, a felújítás 
során a közvilágítás kábelei, illetve a 
több ponton megjelenő térfi gyelő ka-
merákhoz szükséges gyengeáramú 
vezetékek kerülnek a földbe. A vil-
lanyvezetékek csak a Tető utcának a 

Venczel József utca irányába vezető 
részén vannak oszlopokra rögzít-
ve, ezek egyelőre ott is maradnak. 
Ugyanezen a szakaszon tegnap az 
aszfaltozás is elkezdődött, a kötő-
réteget terítik el az úttest mindkét 
sávján az üzlettől a Venczel József 
utcáig. Az elöljáró szerint a napok-
ban dől el, hogy az utca északi ré-
szén, a Hunyadi János utca felé is 
lesz-e idén aszfaltozás, vagy sem, 
mivel ott még láthatóan nincs 
erre előkészítve az úttest – 
tegnap esővíz-elvezető veze-
tékek számára is árkot ástak. 
,,Tartanak az egyeztetések 
arról, hogy idén még mit le-
het elvégezni, de azt el szeretnénk 
kerülni, hogy elkezdett munkálatra 
ráhavazzon, ezért elővigyázatosab-
bak vagyunk” – ismertette Szőke. 
Az viszont egyértelmű, hogy télire 
mindenütt biztosítva lesznek a köz-
lekedés feltételei, a vázolt körül-
mények miatt viszont előfordulnak 
akadályok, illetve néhol kerülni 
kell. Tavasszal a munkakezdés után 
még mintegy két hónap áll a kivite-
lező rendelkezésére, hogy befejezze 
a lakótelep felújítását.

Aszfaltot terítenek a Tető utca 
egy szakaszán. Könnyebb lesz a 
közlekedés
▴ F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

1929 július 25 és 26-án a romániai
Képviselő Házban, majd a Szenátus 

gyűlésében elfogadták azon törvény-
javaslatot, mely szabályozta a közin-
tézmények könyvelését. Ezt követően 
a 167-es sz. Hivatalos Közlöny 1929. jú-
lius 31-én megjelenő 2673-as sz. Királyi 
Rendelettől kezdődően beszélhetünk 
szabályozott közintézményi könyvelés-
ről Romániában. A közszférában kont-
írozok 2019. július 31-én ünnepelték a 
közintézményi könyvelés szabályzá-
sának 90-ik évfordulóját Romániában. 

Mint minden évben, idén is, a CEC-
CAR Harghita megyei kirendeltsége 

megrendezi 19-ik közszférában dolgo-
zok éves felkészítőjét.

A Romániai Könyvszakértők és Mér-
legképes Könyvelők Testületének Har-
gita megyei kirendeltsége által meg-
rendezett továbbképző már 2000 óta, 
évente, meghívja a közintézményekben 
tevékenykedő könyvelőket és az általuk 
szolgáltatott információk felhasználóit.  

Intézményünk által szervezett to-
vábbképzésen lehetőség adódik min-
den részvevőnek, az általuk megfo-
galmazott kérdésekre választ találni 
a meghívott előadok és a részvevők 
segítségével. Ahogy az elmúlt 18 év-
ben, az idén is, a meghívott előadok a 
Pénzügyminisztérium közszférájára 
szakosodott szakemberek és a Hargita 
megyei intézmények képviselői. 

Ezen szakmai továbbképző folyó 
év november 19 és 22-e között, a tus-
nádfürdői O3zone gyűléstermében 
lesz megszervezve. Az említett 4 nap 

folyamán, napi 10 órában közbeszer-
zésről, előzetes pénzügyi ellenjegy-
zésről (CFP), a közszférában haszná-
latos informatikai rendszerekről és a 
2018. novemberétől bekövetkezett köz 
szférára vonatkozó törvények módosí-
tásairól lesznek előadások.

A részvevők a továbbképzés vé-
gén, egy névre szóló bizonylattal 
fognak rendelkezni, amely elismeri a 
közbeszerzésben és a előzetes pénz-
ügyi ellenjegyzés elvégzésében (CFP) 
megszerzett tudásukat, feljogosítva 
őket ezen munkálatok elvégzésére a 
közintézményekben. 

Ezen az évente megszervezett 
tanfolyamon, lehetőség adódik új, 
szakmai kapcsolatok kialakítására a 
megyénkben tevékenykedő gazdasági 
szakembereknek. 

A Romániai Könyvszakértők és Mér-
legképes Könyvelők Testületének Harg-
ita megyei kirendeltsége által megren-

dezett szakmai tanfolyamai, kiemelt 
részét kepézi, a részvevők fi gyelmének 
felhívása a közszférára vonatkozó 
számviteli törvény szabályozásában 
bekövetkezett módosítások megértése.

A megyei közintézmények kereté-
ben több, az egyesület által könyvszak-
értőnek vagy mérlegképes könyvelőnek 
elismert alkalmazottja tevékenykedik, 
mely tagok ezen tanfolyam elvégzése 
mellet a CECCAR által szervezett kötele-

ző 40 órás szakmai továbbképzőkön is 
részt vesznek. Ezen személyek rendel-
keznek egy kiemelt szakmai tudással, 
rálátással és továbbképzéssel. 

Végezetül a Romániai Könyv-
szakértők és Mérlegképes Könyvelők 
Testületének Hargita megyei fi ókja 
szívesen vár a székhelyén vagy a to-
vábbképzőin minden olyan személyt, 
aki beszállna a gazdasági kimutatá-
sának tudományába. (x)

90 éves a Közintézményi Könyvelés szabályzása Romániában!
F I Z E T E T T  T A R T A L O M

Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint november 16-án, 
szombaton, és 17-én, vasárnap Csíkszeredában  Lukács Lóránt fogor-
vos látja el a fogászati sürgősségi ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 óra 
között a  Mihail Sadoveanu utca 36. szám alatt. Székelyudvarhelyen
Verestói Kinga fogorvos biztosítja a sürgősségi ügyeletet mindkét nap 
9 és 12 óra között a Villanytelep utca 2/A. szám alatt. 

Bokréták, ha találkoznak
A körtvélyfáji kultúrotthonban szervezik az első Bokréta Néptánc-
találkozót. Szombaton 17 órától a fellép a Bokréta Néptánc- és 
Citeraegyüttes Temesvárról, a Bokréta Néptánccsoport Brassóból, 
a szovátai Bokréta Néptáncegyüttes, a marosvásárhelyi Bokréta, 
valamint a körtvélyfáji Bokréta Néptánccsoport. A műsorokkal tűzdelt 
néptánctalálkozót táncház zárja a White Horse panzióban, ahol 
Csiszár Aladár, Dezső Attila, György Attila és Kostyák Márton Ákos 
biztosítják a talpalávalót.

Helyi termelők vására
A marosvásárhelyi  Petry Látványműhely és Múzeum udvarán, illetve a 
Rákóczi lépcső alatti kis utcában minden hónap harmadik péntekén, így 
november 15-én is megrendezésre kerül a Local Farmers Market nevű 
vásár, ahol helyi termelők kínálják eladásra árujukat. A családias hangu-
latú vásár 8–19 óra között várja az érdeklődőket. Emellett Hargita Megye 
Tanácsa és a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség szombaton 8 és 14 
óra között szervezi meg a hagyományos és helyi termékek kiállítását és 
vásárát a csíkszeredai  megyeháza oszlopterénél. A novemberi havi vá-
sár is bő felhozatalt kínál a különböző hagyományos helyi termékekből.

Hármas könyvbemutató Gyergyócsomafalván
A marosvásárhelyi írónő Csata Évát családi kötődések fűzik Gyergyó-
csomafalvához. Hármas könyvbemutatóra hívják az érdeklődőket, ahol 
megismerhető lesz az alkotó három könyve, a Homokóra láncostól, a Vér 
és döntés, valamint a Barnabás a vigasztalás fia. A köteteket Csiki Zsu-
zsanna egyetemi hallgató mutatja be. Az eseményre pénteken 18 órától 
kerül sor a csomafalvi Napfény Szociális központban.

Albumbemutató a könyvtárban
Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla, az ismert veszprémi szerzőpáros Erdély – 
Székelyföld – Száz év Trianon árnyékában című új fotóalbumát ismerte-
tik ma 17 órától Csíkszeredában, a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A 
szerzőpáros vetítéssel kísérve mutatja be a kötetet.

Szünetel az áramszolgáltatás
Betervezett javítások miatt november 16-án 8 és 16 óra között szünetel 
az áramszolgáltatás Csíkszenttamáson, a 2-30, 90, 116-123, 278-287, 
300-338, és a 734-813-as házszámok között. Hasonló okokból november 
18-án 8 és 16 óra között nem lesz áram a 194-277, 339-548, és a 647-659-
es házszámok között.

• RÖVIDEN

• A csíkszeredai Kalász lakótelep egy része félkész álla-
potban marad a tél folyamán, a tavaly elkezdett felújítást
jövőben fejezik be. A közlekedés feltételeit biztosítják, de
még el kell viselni egy ideig az építőtelepi körülményeket.




