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Habár szeptembertől 

hétköznapokon 15 és 

18.30 óra között csak 

úszásoktatásra és 

edzésekre lehet hasz-

nálni a Csíki Csob-

banót, ebben az idő-

szakban a működtető 

továbbra is engedélye-

zi a belépést a vendé-

gek számára, de csak 

abban az esetben, ha 

vannak szabad sávok 

a medencékben. Azt 

viszont érdemes tudni, 

hogy 14 és 15 óra kö-

zött nem engedik be a 

vendégeket.

„Tizennégy óra után ér-
tem az uszodához, de 
már nem engedtek be, 

ez kissé kellemetlenül érin-
tett. Az lenne szerintem az ide-
ális, ha a vendégek számára 
állandó jelleggel fenn lenne tart-
va 2-3 sáv” – adott hangot vé-
leményének egy csíkszeredai 
uszodalátogató. Hozzátette, ha 
rendszeresen közzétennék az 
uszoda programját, például, 
hogy mikor tartják az iskolások 
úszásoktatását, mikor vannak 
edzések, akkor ahhoz igazíthat-
nák a vendégek is a uszodaláto-
gatás időpontját.

Maradnak szabad sávok

Mint korábban beszámol-
tunk róla, a csíkszeredai ön-

kormányzati képviselő-testület 
júniusi ülésén szavazta meg a 
Csíki Csobbanó szabályzatá-
ról szóló határozatot, amely-
ben módosították az uszoda 
nyitvatartási órarendjét is 
szeptembertől kezdve. Az új 
programjuk szerint a létesít-
mény hétköznap reggel 6 óra 
és este 10 óra között tart nyit-
va, azonban a 15 és 18.30 óra 
közötti időszakban elsősor-
ban edzéseknek és úszások-
tatásnak adnak helyet. Biró 
László, a Csíki Fürdők Kft. 
igazgatója megkeresésünkre 

elmondta, abban az esetben, 
ha ekkor nem foglalt a kicsi 
és a nagy medencék 16 sávja, 
akkor vendégeket is beenged-
nek az uszodába. Jelenleg négy 
úszóklub működik az uszodá-
ban, ők minden hét csütörtökén 
foglalhatnak medencesávokat 
a következő hétre, amelyért bi-
zonyos összegű díjat kell fizet-
niük annak függvényében, hogy 
a kicsi vagy a nagy medencé-
ben foglalják a sávokat. Egy klub 
legtöbb négy sávot foglalhat, de 
általában csak 1-1 sávot szok-
tak használni, így marad bő-

ven hely a látogatók számára 
is. Fontos tudni, hogy délután két 
órától nem fogadják a vendége-
ket, hogy háromra ki tudják ürí-
teni az uszodát. Délután három 
óra után viszont, ha van szabad 
sáv, akkor nyitva áll a látogatók 
előtt is a létesítmény.

Hasznos telefonszám

„Meg kell szokniuk a ven-
dégeinknek ezt az órarendet, 
ugyanis, ha az úszóklubok le-
foglalják az összes sávot, akkor 
nem használhatják már a ven-

dégek abban az időszakban” 
– magyarázta az igazgató. Hoz-
zátette, hogy a 0756-101 878-as 
telefonszámon lehet érdeklőd-
ni, hogy melyik nap, mikor le-
het menni az uszodába, ugyanis 
már egy héttel előre lehet tud-
ni, hogy hány sávot foglalnak a 
klubok. Emellett megtudtuk, az 
iskolások úszásprogramja reg-
gel 8 és délután 3 óra között zaj-
lik, de csak 2-2 sávot foglalnak 
a medencékben, a többit a ven-
dégek használhatják.
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Szabad úszósáv függvényében engedik be hétköznap délután a látogatókat a csíkszeredai uszodába

Meg kell szokni az új órarendet

Jelzik, hogy hány sáv foglalt. A legtöbb esetben marad hely a vendégek számára is

Előadás Csíkszentkirályon

Népi gasztronómia, néphagyományok címmel tart előadást 
Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ vezetője 
Csíkszentkirályon csütörtökön. Az eseményre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak délután hat órára a polgármesteri hivatal 
gyűléstermébe.

Csíkszeredában a nép ügyvédje

Ma Csíkszeredában, a megyeháza földszintjén, az 5-ös számú 
irodában tart fogadóórát a nép ügyvédje. Az érdeklődők 10 és 
14 óra között kereshetik fel a jogsegélyszolgálat képviselőjét.

Szünetel az áramszolgáltatás

Betervezett javítások miatt november 16-án 8 és 16 óra között 
szünetel az áramszolgáltatás Madéfalván a 133-217., 643-707. és a 
707-717-es házszámok között. 

Folytatódnak az őszi zongoraestek

November 18-án, szombaton két koncerttel folytatódik a Csíki Mo-
ziban az Őszi zongoraestek rendezvénysorozata: klasszikus zenei, 
illetve filmzenei darabok szólalnak meg az önkormányzat által be-
szerzett új koncertzongorán. Este hat órától az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban élő Artur Kaganovskiy hegedűművész és a Németország-
ban élő Székely Attila zongoraművész lép fel a Csíki Moziban. 

A Strázsa Kulturális Egye-
sület és Kászonaltíz Község 
Önkor mányzata a hétvégén 
szervezi meg a Kászoni Nép-
mű vészeti  Napok rendez-
v é n y s o r o z a t o t .  E b b ő l  a z  
alkalomból Bernád Ilona bá-
ba (szülésznő), természet-
gyógyász, néprajzos szakíró 
Mit alkalmazhatunk ma népi 
egészségkultúránkból? című 
előadását és köteteinek be-
mutatását november 17-én 15 
órától tartják Kászonaltízen a 
kultúrotthonban. Az előadóval 
Gazda József író, szociográ-
fus beszélget. Másnap, no-
vember 18-án délelőtt 10 órától 
tartják Sztojka Tamás házior-
vos fotókiállításának megnyi-
tóját, ugyancsak a kászonaltízi 
kultúrotthonban. Mindezek 
mellett a kászonaltízi kultúr-
otthonban népművészeti kiál-
lítást, illetve alkotóműhelyek 
tevékenységeit (szövés, bú-

torfestés, nemezelés, faragás, 
kalácssütés) is megtekinthe-
tik, továbbá otthoni műhelylá-
togatásokra (asztalos, kovács, 
hangszerkészítő műhelyek), 

gyerekfoglalkozásokra, gaszt-
r o n ó m i a i  t e v é k e n y s é g r e ,  
régizenélésre is sort kerítenek 
a szervezők november 18-án 
10-16 óra között.

Népművészeti napok Kászonaltízen

Kászonaltízen kulturális programokkal készülnek
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