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Tánctanítással, meseolvasással, 
kézműves-foglalkozásokkal, bá-
bokkal és sok más gyerekvidító 
foglalkozással készülnek a júni-
us elsejére Csíkszeredában. Sőt  
gyereknap alkalmából több ját-
szóteret is átadnak a kicsiknek a 
környéken.

Darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro 

Arcfestéssel, vattacukorral és 
légvárral várják a gyermeke-
ket Csíkszeredában a Sza-

badság térre holnap: a Hargita Me-
gye Tanácsának Székelyföldi Megyék 
Családprogramja társszervezésében, 
a Csíki Anyák Egyesülete június 
1-jén megrendezi az idei gyermekna-
pot. A rendezvény lebonyolításában 
részt vesznek a Hargita Megye Ener-
giatakarékossági Közszolgálat mun-
katársai is az Active Access mobilitási 
projektjükkel.

Szabadság téri nevetés
Sok móka helyszíne lesz holnap 

a Szabadság tér, ahol már délelőtt 
10 órakor megnyitják a rendezvé-
nyek egész sorát. A délelőtti órákban 

néptáncoktatást tartanak, Keresztes 
Szabolcs színművész mesét olvas, lesz 
aszfaltrajzverseny mese alapján Mezey 
Ildikó illusztrátor vezetésével, dél-
ben pedig Kacor király című darabját 
mutatja be a Boszorka bábcsoport. A 
bábszínházi előadást zumbatanítás 
követi, de lesz sakkverseny is Biró Sán-
dor nemzetközi sakkmester és segédje 

vezényletével, valamint kézműves-fog-
lalkozások, játékkészítés természetes 
anyagokból Szász Judittal.

A délutáni mesemondást és 
aszfaltrajzversenyt követően a Role 
együttes gyerekkoncertje várható fél 
hétkor és másfél órán át szórakoztatja 
a „kisérdeműt”.

Talentumos gyermeknap
Június elsejére színes program-

mal készült a Talentum Alapítvány 
is, akik a Hargita Megyei Tanács és a 
polgármesteri hivatal támogatásával 
szerveznek játszóházat gyermeknapra 
a Mikó-várban. „A programok dél-
után négykor kezdődnek, lesz játékos 
várépítés, kézműves-tevékenységek, 
játékok, meglepetések, valamint A 
nagy kaland címmel bábelőadás is” – 
tudtuk meg Bogács Nóra Ágnestől, a 
Talentum Alapítvány elnökétől. 

Udvaravató gyermeknapra
A csíkszeredai Petőfi Sándor Ál-

talános Iskolában holnap 17 órakor 
tartják a felújított udvar avatóját. Lesz 
Mesehetes-koncert, majd udvarbuli az 
iskola és a város többi általános iskolá-
jából meghívott száz gyerek részére.
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mesehős párviadalnak biztosított 
helyszínt a hétvégén kászonaltíz. 
az i–iv. osztályos kis színészek 
repertoárjában szerepelt mátyás 
király és az öreg szántóvető, de mi-
cimackó meséje is.

D. B.

Népszerű és kevésbé ismert 
mesehősök kalandjai ke-
rültek reflektorfénybe a 

kászonaltízi kultúrotthonban hét-
végén megtartott Kis színészek nevet 
viselő gyermekszínjátszó találkozón. 
Idén 11 csoport közel 160 kis színé-
sze mutatta be produkcióját. A zsűri 
– Boldizsár Ágoston magyartanár, 
Székely Anna nyugalmazott ma-
gyartanár és Mihálcz Noémi taní-

tónő – az I–II. és III–IV. osztályos 
korcsoportokat külön jutalmazta, 
de különdíjakat is osztott. 

„A program első részében mu-
tatták be a gyerekek a húsz perc-
nél nem hosszabb előadásokat, 
többek között ott volt Micimackó 
is, minden gyerek kedvence. Ebéd 
után alternatív tevékenységek 
várták a népes csapatot. Lehetett 
kézműveskedni, rajzolni az aszfal-
ton és táncolni is” – tudtuk meg 
Tima Mária-Magdolna tanítónő-
től. A változatos program lebonyo-
lításában a szervező tanítóknak az 
altízi iskola óvónői és tanárai segí-
tettek. A háttérmunkában az altízi 
iskola szülői közössége állta a sarat. 
Az I–II. osztályos kategóriában a 

csíkszentsimoniak Micimackója kap-
ta az első helyezést,  második díjat 
Kászonfeltíz érdemelte ki A királyfi 
orra című előadással, míg harmadik 
helyen a kászonaltízi gyerekek Bo-
londfalva című produkciója végzett. 
A csatószegi gyerekek A varjúkirály 
ajándéka című mesejátékukkal cím-
védőkként idén is első helyezettek 
lettek a III–IV. osztályos kategó-
riában, ahol a második helyezést 
Csíkszentkirály az Osztályjelenettel, 
a harmadikat Kászonfeltíz nyerte 
el a Mátyás király és az öreg szán-
tóvető című előadással. A program 
szervezői a kászonaltízi Kazun Köz-
művelődési és Közéleti Egyesület, 
valamint a csíkszentdomokosi  Kis-
talentum Egyesület voltak.
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Mesehősök viadala

Kreatív foglalkozások a gyerekek ünnepén. Gazdag kínálatból választhatnak

A Hunyadi János utcai temető Csíkszeredában. Bővülő sírkert  fotó: mihály lászló

a csicsói önkormányzattal közö-
sen alapított Hargitafürdőért Fej-
lesztési egyesület létrehozásáról 
döntött tegnapi soros ülésén 
Csíkszereda városi Tanácsa. a 
testület a városi temető bővíté-
séről is szavazott. 

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

Négyszázezer lejes támogatást 
szavazott meg Csíkszere-
da Városi Tanácsa tegnap a 

Csíksomlyói Ferences Rendháznak. 
Ráduly Róbert Kálmán polgármester 
a döntést azzal indokolta, hogy a fe-
rencesek mostanig nem kaptak anya-
gi támogatást a várostól, ugyanakkor 
most, a csíkszeredai gimnázium év-
fordulójának évében a ferencesekről, 
az iskola egykori működtetőiről sem 
kíván megfeledkezni a város. Konkrét 
célja is van a pénznek: a kegytemp-
lommal szemben tetszetős parkoló 
kialakításába kezdtek a szerzetesek, 
a pénzük viszont elfogyott. A fent 
említett összeget két részletben azért 
adja a város, hogy ez a parkoló elké-
szülhessen. 

„Kiegyezett a város Csicsóval 
Hargitafürdő ügyében, most már 

sikerült pontosan rögzíteni a köz-
igazgatási határokat” – jelentet-
te be a polgármester. A két tele-
pülés egyesületet is létrehozott, 
hogy együtt tudjanak működni 
Hargitafürdő fejlesztésének érde-
kében, erről is tegnap szavazott a 
városi önkormányzat. A döntés ér-
telmében Csíkszeredát Ráduly Ró-
bert Kálmán polgármester, Szőke 
Domokos alpolgármester, Csucsi 
Róbert és Biró Dénes tanácsosok 
képviselik az egyesületben. 

Az elkövetkező 5-6 évre meg 
lesz oldva a temetkezési probléma 
Csíkszeredában, ugyanis 1 hektár 
20 árral bővül a Hunyadi János utcai 
városi temető. Arra a kérdésre, hogy 
miként jutott a város a szóban forgó 
terület birtokába, a polgármester 
nem kívánt válaszolni, mindössze 
annyit mondott, hogy teljesen tör-
vényes úton, és „a lényeg az, hogy a 
probléma meg legyen oldva”.

Szintén a tegnapi ülésen fogadta 
el a tanács a buszpályaudvar szerve-
zési és működési szabályzatát, mely-
nek értelmében július elsejétől már 
fizetniük kell a pályaudvar szolgál-
tatásait igénybe vevő személyszállító 
cégeknek.  

Csíkszereda Polgármesteri Hiva-
tala az intézmény székhelyén és 
honlapján tette közzé azoknak a 
személyeknek a névsorát, akik 
az ismételt felszólítások ellenére 
sem törlesztették pénzügyi hátra-
lékaikat. amennyiben az adósok 
nem tesznek eleget fizetési köte-
lezettségeiknek, a hivatal kény-
szervégrehajtást kezdeményez.

HN-információ

Az intézmény székhelyén és 
honlapján, a www.szereda.
ro oldalon tette közzé Csík-

szereda Polgármesteri Hivatala azok-
nak a személyeknek a névsorát, akik 
az ismételt felszólítások ellenére sem 
törlesztették pénzügyi hátralékaikat, 
származzanak ezek akár adóik vagy a 
különböző kihágásokért kirótt bün-
tetések ki nem fizetéséből. A polgár-
mesteri hivatal szerkesztőségünknek 
eljuttatott közleményében újból fel-

hívja azok figyelmét, akik adóhát-
ralékkal, illetékek vagy büntetések 
ki nem fizetésével szerepelnek az 
intézmény nyilvántartásaiban, hogy 
rendezzék pénzügyi elmaradásaikat, 
ellenkező esetben a hivatal kénytelen 
lesz kényszer-végrehajtási eljárást kez-
deményezni.  

„Nap mint nap tapasztalhatják, 
hogy az adóbevételeket intézmé-
nyünk körültekintően, a legjobb tudá-
sa szerint a város fejlesztésére fordítja, 
és meggyőződésünk, hogy hasonlóan 
városunk polgárainak többségéhez, a 
pénzügyi hátralékkal szereplő szemé-
lyek is eleget kívánnak tenni adófize-
tési kötelezettségeiknek, hozzájárulva 
ezáltal városunk fejlesztéséhez, hala-
dásához” – áll a közleményben. 

A lakók további kérdésekkel a 
polgármesteri hivatal Városellen-
őrzési osztályához (földszint, 21-es 
számú iroda) fordulhatnak, napon-
ta 8–15 óra között. 

övék itt a tér

Játszótér készül gyermeknapra: 
a Harmopan játszóteret alakít ki 
a Tudor negyedi üzlete mellett 
(Testvériség sugárút 18. szám, a 
József Attila Iskola szomszédságá-
ban).  A játszóteret holnap 12 órai 
kezdettel adják át. Sok finomság-
gal és érdekes foglalkozásokkal 
várják a környék kisgyerekeit. Ját-
szóteret adnak át június 2-án fél 
egykor Csíkszentmihályon is. A 
község központjában létrehozott 
EU-konform játszóteret Hargita 
Megye Tanácsa és a helyi önkor-
mányzat fele-fele arányú hozzájá-
rulásával építették. 


