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Csíkszeredát elkerülték, tusnádfürdőt megrohamozták a húsvéti turisták

Albert: még több ilyen húsvétot!
közös kiállítás a nagy istván művészeti iskolában

Kortárs művészek tárlata

Horgászverseny az Olton

Nem tolongtak a szállóvendégek 
a Csíkszereda vonzáskörében 
lévő panziókban és szállodák-
ban a húsvéti ünnepnapok alatt, 
a falusi szálláshelyek legtöbbje 
üresen maradt – számoltak be 
lapunknak a környék vendéglá-
tósai. tusnádfürdőt viszont tu-
risták hada lepte el, a település 
panzióinak telítettsége 80-90 
százalékos volt.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro
Mihály László
mihaly.laszlo@hargitanepe.ro

Üresen maradt a legtöbb kis, 
falusi panzió, a megye na-
gyobb panzióiban is átlag-

ban csupán 40-50 százalék körüli 
volt a lefoglaltság a húsvéti ünnep-
napok alatt – mondja Márk Dezső 
csíkszeredai panziótulajdonos. A 
panziókban elszállásolt vendégek 

körülbelül 30 százaléka érkezett 
külföldről, pontosabban Magyar-
országról, a többség hazai turista 
volt. Ami a vendégfogadók kínála-
tát illeti, Márk szerint kevés volt a 
szervezett program, csupán néhány  
olyan panzióról tud, ahonnan az el-
szállásolt vendégeket szervezetten, 
kisbuszokkal vitték kirándulni és 
mutatták meg nekik a környék lát-
nivalóit, máshol minden turista sa-
ját magának szervezett programot.

Nem volt telt ház Csíkszereda 
legnagyobb szállodájában, a Fenyő-
ben sem, ahol 55 százalékos volt a 
kihasználtság. A vendégek kizárólag 
magyarországiak voltak, mert bár a 
hazai piacra is kiküldte a szálloda 
húsvéti ajánlatát, itthonról még 
érdeklődő sem akadt. Ez tulajdon-
képpen nem jelentett újdonságot 
a szállodának, hisz tavaly is ennyi 
vendége volt az ünnepnapok alatt, 
és akkor is az anyaországiak vették 
igénybe szolgáltatásait. Háromna-

pos csomagot kínáltak a vendégek-
nek, amelyben fakultatív lehető-
ségként szerepelt egy lovas kocsis 
piknik Rákoson, illetve határkerü-
lés, a menü pedig az ünnephez volt 
igazítva. Nem hiányzott a bárány-
sült, a kalács, a festett tojás, a son-
ka, de mivel tapasztalatuk szerint a 
magyarországi vendégek többnyire 
nem szeretik a bárányhúst, a hagyo-
mányos húsvéti fogások mellett a 
nemzetközi konyha ételei is megta-
lálhatók voltak a büféasztalon. 

Ezzel szemben Tusnádfürdőn 
felpezsdült a turistaforgalom az 
ünnepek alatt. „Bárcsak minden 
évben ilyen húsvét lenne!” – érzé-
kelteti a látogatói index nagyságát 
Albert Tibor, az üdülőváros pol-
gármestere. Mint mondja, kissé 
sajnálja, hogy ezúttal „a mi hús-
vétunk egybeesett az ortodoxszal, 
mert amikor külön van a kettő, még 
nagyobb a forgalom”, de ettől füg-
getlenül elégedett. A település pan-
zióinak telítettsége ugyanis 80-90 
százalékos volt, és „nagyszerűnek 
bizonyult a húsvéti hangulat”. Az 
elöljáró elégedettségét tovább te-
tézi, hogy április 7. óta a szállodák 
is megnyitották kezelőközpontja-
ikat, ahová főleg a kezelési jeggyel 
rendelkező nyugdíjasok, betegek 
érkeznek, de a wellness-fürdőket 
is előszeretettel célozzák meg a fel-
üdülni vágyó turisták.

A március közepétől zárva tartó 
sípálya főleg hétvégekre korlátozó-
dott forgalmát kárpótolja azonban, 
hogy a további hónapok, illetve a 
nyári szezon kínálatai iránt máris 
jelentősnek mutatkozik az érdeklő-
dés: „Mindenki arról kérdez, mikor 
indítjuk be a termálfürdőt.” Mint 
Albert Tibor lapunknak elmondta, 
az épület két hónapon belül telje-
sen elkészül, a fúrás befejezéséig pe-
dig még körülbelül három hónapot 
kell várni. 

Vendégek érkeznek a tusnádfürdői hotelbe. Eredményes húsvéti miniszezon fotó: mihály lászló

a nagy istván művészeti szakkö-
zépiskolában oktató képzőművé-
szek munkáiból nyílik reprezentatív 
alkotásokat felvonultató kiállítás 
csütörtökön az intézmény aulájá-
ban, az iskola zene szakos peda-
gógusai pedig kortárs zeneszerzők 
műveiből bemutatót tartanak. a 
tárlat célja, hogy a régió művészeti 
oktatásában szerepet vállaló aktív 
alkotók és előadóművészek első 
alkalommal egységesen, közös 
térben mutatkozzanak be.

Burus János Botond
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Közös térben, együtt állít ki a 
csíkszeredai Nagy István Mű-
vészeti Szakközépiskola alko-

tó-pedagógusi közössége, illetve több 
olyan művész, akik korábbi munká-
juk révén elválaszthatatlanul részét 
képezik az iskola szellemi körének. 
Az intézmény aulájában csütörtökön 
18 órától megnyíló tárlaton kortárs 
zeneszerzők műveiből tartanak be-
mutatót a zene szakos pedagógusok 
is – bár a teljes tanári kar esetükben 
nem vesz részt az eseményen, a kö-
zönség így is tizenhat képzőművész 
alkotásait láthatja, illetve tizenkét 
előadótól hallhat kortárs darabokat.

– Ismert tény, hogy a művészeti 
oktatás korábban „nem találta helyét” 
Csíkszeredában. Ez az állapot ezelőtt 
három évvel oldódott fel, amikor a 
Nagy István Művészeti Szakközépis-
kola új, korszerű épületbe költözött. 
Úgy gondoltuk, ez a megfelelő, méltó 
közös tér, amelyben az iskola pedagó-
gusközössége bemutatkozhat a város-
nak. Egyéni művészekként, előadók-
ként természetesen már ismeri őket 
a közönség, jelenlétük folyamatos a 
város kulturális életében. De a közös, 
a régió művészeti oktatásának jelené-
re is utaló tárlat premiernek számít 
Csíkszeredában – mondta el lapunk-
nak Kirmájer Enikő. A művészeti 
szakközépiskola igazgatója hozzátet-
te: a tárlat nemcsak egy pillanatkép, 
hanem ugyanakkor azt a látásmódot 
is sugallja, amelyet a kiállító művész-
pedagógusok a tanítványaik felé köz-
vetítenek: a sokszínűséget, a művé-
szeteken belüli sajátos rendet.

A tárlatról – Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának támogatá-
sával – ötszáz példányban jelenik 
meg színes, a művész-pedagógusok 
portréját, rövid életrajzát és egy-egy 
alkotását bemutató katalógus a Gu-
tenberg Grafikai Műhely és Nyom-
da kivitelezésében.  

A Csíkszeredai Horgász Klub 
horgászversenyt szervez va-
sárnap, május elsején az Olt 

folyó holtágán. A nevezéseket szomba-
tig várják az Image Sport szaküzletben 
vagy a 0744–621799-es telefonszá-
mon, a benevezési díj felnőtteknek 30, 
gyerekek számára 15 lej. A résztvevők 
vasárnap reggel 7 órakor találkoznak a 
holtág alsó szakaszánál: a verseny két 
félidejében 3-3 órát horgászhatnak 

majd. Kötelező a merítőháló és a nem 
fémből készült éltetőháló – a verseny 
végén minden kifogott hal visszakerül 
a vízbe. Az első három helyezett és a 
legnagyobb halat kifogó sporthorgász 
nyereményben – horgászati felszerelé-
sekben – részesül. A horgászokat egy 
adag pityókástokánnyal, illetve egy 
üveg sörrel vagy ásványvízzel vendége-
lik meg – ez a költség bennefoglaltatik 
a nevezési díjban.

HARGITA MEGYE TANÁCSA
– Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –

versenyvizsgát hirdet egy sofőr állás betöltésére  
meghatározott időre.

Részvételi feltételek:
• középfokú végzettség érettségi vizsgával;
• B és C kategóriájú hajtási jogosítvány;
• 3 év szakmai tapasztalat;
• a román és magyar nyelv ismerete.

A versenyvizsga időpontja: 2011. május 16-án, 12 óra, 
Hargita Megye Tanácsának székhelyén.

A beiratkozás határideje 2011. május 6.

Könyvészeti anyagot, valamint bővebb felvilágosítást a 
Hargita Megyei Tanács humánerőforrás-részlegén kaphatnak 
az érdeklődők (134-es iroda, 0266–207700/belső 1408-as 
vagy 1406-os telefonszám).

CSÍKSZEREDA 
ÖNKORMÁNYZATA
– Csíkszereda, Vár tér 1. szám,  

Hargita megye –
értesíti az érintett nyilvánosságot, 
hogy Csíkszeredában, a Jégpálya 
negyedben megvalósítandó „Parko-
ló” című tervére a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökség eseti 
elbírálás alapján 2011. április 19-én 
döntéstervezetet hozott (nem szük-
séges a környezeti hatástanulmány 
elkészítése.)

A döntés tervezete és az azt 
megalapozó érvek megte kint hetők 
a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, 
Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 között, 
szerdán 8.30–18.30 között, valamint 
a http://apmhr.anpm.ro címen.

Az érintettek észrevételeiket a 
döntés tervezetét illetően a hirdetés 
meg jelenésétől számított 5 nap alatt 
nyújthatják be, május 1-jéig a Har-
gita Megyei Környezetvédelmi Ügy-
nökséghez ( fax: 0266–310040).

KÜLÖNLEGES HITELAJÁNLAT 
A MIKÓ HITELBANKNÁL

5%-kal kisebb kamat áprilisban!
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722
Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714
Székelyudvarhely, 1918. December 1. u. 7. sz. 0266–210330
Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984
Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440
Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353420
Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437
Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057
Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505
Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010
Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139
Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439
Gyergyótölgyes, Központ u. 419. sz. 0266–338143
Várhegy, Központ u. 140. sz. 0266–345055
Bélbor, Központ u. 137. sz. 0266–355101
Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029
Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 
Vasláb 424. sz. 0266–357773


