
A régi sémát követve szeretné 
megszervezni a város önkormány-
zata a Csíkszeredai Városnapokat, 
több helyszínnel és változatos 
programokkal. A fesztiváljelleg 
idén sem fog hiányozni, a tavalyi-
hoz képest ráadásul nagyobb kali-
berű rendezvénysorozatra számít-
hat a lakosság.

Tamás Attila

Az előző évek sémáját követve 
idén is változatos program-
kínálatnak néz elébe Csík-

szereda lakossága, a szervezők immár 
gazdagabb fesztiválos hangulatot idé-
ző városnapi programokat terveznek. 
„Az elmúlt évek során kialakult egy 
sajátos forgatókönyve a városnapok 
programkínálatának” – mondta el 
lapunknak Antal Attila, Csíkszereda 
alpolgármestere, hozzátéve, hogy az 
utóbbi években sikerült hagyományt 
teremteni a város nagy személyiségei-
ről való megemlékezésekkel, valamint 
jelentősebb beruházásokat is sikerült 
átadni a Csíkszeredai Városnapok 
alkalmával – idén például a zsögödi 
Borvizek útjának átadása esedékes.

„A városnapok fontos célja meg-
mutatni a csíkszeredai közönségnek 
a város értékteremtőit, mint például 
a Csíki Kamarazenekart, a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttest, 
valamint a Csíki Játékszínt. Ez fon-
tos alkalom, hogy a város felmutassa 
értékeit és újdonságait, ugyanakkor 
ezek mellett nyilván a szórakozásra 
és kikapcsolódásra is hangsúlyt fek-
tettünk az évek során, ezt idén is meg 
szeretnénk valósítani” – mondta el az 
alpolgármester.

Idén a Csíki Kamarazenekar ün-
nepli fennállásának 10. évfordulóját, 
ez alkalomból az immár jól bevált 
helyszínen, a Szent Ágoston-temp-
lomban kerül majd sor az ünnepi 
hangversenyre. A kulturális progra-
mok között ugyanakkor már az is 
biztos, hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan a Dob-Ban ritmusfesztivál is 
helyet kap, az Agora Alapítvány, vala-
mint a Role együttes jóvoltából.

Az elképzelések szerint idén is 
több helyszínen zajlanak majd a 
programok. A Mikó-vár inkább a 
színházi, valamint a zárt terű elő-
adások, a rétegzenék színtere lesz, 
míg a Szabadság tér nagyszínpa-
dán a populárisabb műfajok kerül-
nek terítékre. „Ezek mellett szeret-
nénk biztosítani a tavaly elmaradt 
utcai városnapozásra alkalmat adó 
»sörözős-sültkolbászos« progra-
mot is” – tette hozzá az alpolgár-
mester. 

„Nagyszínpadra próbáltunk olyan 
előadókat elérni, akik a visszajelzések 
alapján a közönség köreiben ismer-
tek, népszerűek, így a fiatalok közül a 
Csillag Születik új sztárjait szeretnénk 
meghívni, a program viszont még 
egyeztetés alatt áll – mondta el An-
tal Attila, aki elárulta, egyelőre Szabó 
Ádám részéről érkezett visszaigazolás. 
– Tavaly Sebestyén Márta is ígéretet 
tett, hogy idén eljön, mivel ez tavaly 
akadályokba ütközött. Szeretnénk 
ezek mellett a fiataloknak egy lemez-
lovas-bulit csinálni, amire a visszajelzé-
sek alapján lenne igény, és eddig kevés-
bé volt része a városnapi programnak” 
– folytatta az alpolgármester.

Addig is biztos a Transylmania 
együttes, valamint a Budapest Ragti-
me Band vasárnap esti fellépése. Ter-
mészetesen idén sem fognak hiányoz-
ni az olyan, fiataloknak, gyerekeknek 
szóló programok sem, mint például 
a bábszínház vagy a kézműves-fog-
lalkozások. Emellett a népi kultúra 
jegyében sor kerül idén is a tavaly ju-
bilált Pityókafesztiválra, valamint az 
utcai vásárokra. 

Az önkormányzat idén 150 ezer 
lejt fordít a Csíkszeredai Városnapok 
megszervezésére, a további támoga-
tók keresése és a velük való egyeztetés 
jelenleg is folyik. 
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kirendeltségek és munkapontok:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918 December 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

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  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  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

hirDeTéS

széles közönsége, 110 fellépő-
je és 50 diákja volt a vasárnap 
zárult csíkszeredai régizene 
Fesztiválnak, illetve nyári egye-
temnek. A város egyik legran-
gosabb kulturális eseményének 
szervezőjével, Péter Boglárká-
val, a Hargita Megyei kulturális 
központ munkatársával a ren-
dezvény sikeréről beszélgettünk.

 
– Elég népes közönséget megmoz-

gatott a három napja zárult Régizene 
Fesztivál Csíkszeredában. Szervezőként 
hogyan látja a rendezvény sikerét?

– Az alapos kiértékelés még hát-
ravan, ugyanis az előadók visszauta-
zása, a  hangszerek visszaszállítása 

még folyamatban van, a kollégákkal 
viszont elkezdtük a különféle szin-
teken történő kiértékelést. 

– Mégis, hozzávetőlegesen há-
nyan vettek részt az idei fesztiválon? 
És milyen volt a közönség-összetétel?

– Különösen nagy érdeklődés 
övezte a rendezvényeket, telt házzal 
zajlottak a koncertek. Soha nem 
stagnált a közönség, tehát nem 
volt olyan, hogy lankadt volna az 
érdeklődés a fesztivál bizonyos ren-
dezvényein. Ez mindenképp pozití-
vumnak számít. Továbbá fiatalodás 
látszik a közönségen, külön öröm, 
hogy a fiatal családok nagy számban 
belekapcsolódtak a rendezvénybe.

– Milyen visszajelzések érkez-
tek akár a fellépőktől, akár a kö-
zönségtől?

– Nagyon sok pozitív visszajel-
zést kaptunk a közönségtől, a zené-
szek is megerősítették, hogy a feszti-
vál és a térség jó hírét viszik a nagy-
világba. Sok hazai és külföldi zenész 
emelte ki, milyen kiváló érték, hogy 
rendszeres a fesztivál, és hogy szín-
vonala nem lankad egyik évről a má-
sikra, sőt emelkedik – ez nagyban 
köszönhető a fesztivál ügyét követ-
kezetesen vállaló Hargita Megye Ta-
nácsának, a helyi önkormányzatnak 
és minden támogatónknak.  

– Melyek a jövőbeli tervek?
 
– A kiértékelő munka után a 

jövőbeli lehetőségek és tervek kell 
körvonalazódjanak. Természetesen 
már most látjuk, milyen részlete-
ken kell változtatnunk a szervezés-
ben. Az egészen biztos, hogy jövő-
re is érdemes az oktatásra, a nyári 
egyetemre figyelni, ez sok közös 
zenélést, együttműködést is ered-
ményezett a fiatal muzsikusok kö-
zött. Ugyanakkor különlegessége 
e fesztiválnak, hogy számos olyan 
projektet vitt véghez, amelyek 
nemzetközi együttműködéseken 
alapultak, ha lehetőség lesz rá, eze-
ket kell továbbvinnünk. 

Kovács Tímea

A 110 fellépő előadását nagy érdeklődés övezte fotó: ádám gyula

pólóért ingyen múzeumi látogatás. A Csíki Székely Mú-
zeum és a Tusványos Nyári Szabadegyetem szervezői közötti együtt-
működés révén ingyen nézheti meg az a látogató a Rejtélyek, sorsok, 
múmiák című kiállítást, aki a hét folyamán idei Tusványos-pólóban 
érkezik a múzeumba. A váci múmiákat bemutató kiállítás még másfél 
héten keresztül, azaz július 31-ig tart nyitva. Tegnap délelőtt fogadták 
a tizenötezredik látogatót. A csíkszeredai Bod Ádám a nevére kitöltött 
oklevelet és ajándékcsomagot vett át az intézmény képviselőjétől, Dávid 
Bíborkától. Bod Ádám barátaival érkezett a kiállítás megtekintésére, és 
Tusnádfürdő felé tartanak a szabadegyetemre. fotó: nagy gyöngyvér

Kormánypénzből épült, és a 
megyeszékhelyet ellátó veze-
tékből táplálkozó ivóvíz-szol-

gáltató rendszer látja el a csíkdelnei 
háztartásokat, amelyek a régi rendszer 
elavultsága miatt az utóbbi években 
rendszeresen nélkülözték az ivóvizet.

Ferencz Csaba, Csíkpálfalva pol-
gármestere a tegnapi szalagvágási 
ünnepségen elmondta, Csíkdelne az 
elavult ivóvíz-szolgáltató rendszer mi-
att az utóbbi években vízgondokkal 
küszködött, főleg a nyári hónapokban, 
amikor gyakran előfordult, hogy a 
falu egyik részében volt vízellátás, míg 
a másikban nem. 

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök elmondása szerint a város közel-

sége nem mentesít a problémáktól, 
ezért míg lehetőség van rá, úgy építsük 
Székelyföldet, hogy itt megmaradhas-
sunk. „Ennek érdekében a lakosoknak 
egyrészt el kell viselniük a folyamatos 
túrást, ásást, másrészt el kell mondani-
uk óhajaikat, amelyeket az illetékesek 
apránként megoldanak” – hangsú-
lyozta a megyeitanács-elnök.

A munkálatokra az 1997/577-es 
kormányrendelet révén kiutalt pénz-
ből Hargita Megye Tanácsa 487 570 
lejt irányított át, amelyből az elmúlt 
két évben sikerült is megépíteni egy 
100 köbméteres tartályt, 7,4 kilométer 
vezetéket, négy darab utcai közkutat 
és 13 tűzoltócsapot, illetve egy fertőt-
lenítő egységet tartalmazó rendszert. 


