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Február 12-én kellett volna 
eredményt hirdessen a Har-
gita megyei önkormányzat a 

fenntartásába tartozó csíkszere-
dai Kájoni János Megyei Könyv-
tár menedzseri tisztségére kiírt 
versenyvizsgán, a tavaly év végén 
kiírt pályázatra azonban senki 
sem jelentkezett. Kopacz Katalin, 
aki az elmúlt 25 évben vezette az 

intézményt, március 7-től nyug-
díjba vonult. Borboly Csaba, Har-
gita Megye Tanácsának elnöke 

érdeklődésünkre tegnap közölte, 
a napokban ideiglenes vezetőt ne-
veznek ki a könyvtár élére, majd 

újabb versenyvizsgát fognak szer-
vezni. A megyei önkormányzat el-
nöke ugyanakkor azt nyilatkozta, 

a megyei tanács jogászai szerint 
Kopacz Katalin mandátuma csak 
március 19-én jár le.

Sikertelen vizsgák

Kopacz Katalin legutóbbi há-
rom éves mandátuma tavaly júni-
usban járt le, ezután már lezajlott 
egy versenyvizsga a menedzseri 
tisztségre, amire ő volt az egyet-
len jelentkező, a vizsgája viszont 
nem sikerült. Megdöbbentette a 
vizsga kimenetele, mert addig 
úgy érezte, elégedettek a munká-
jával: azelőtt nemrég kapott egy 
rangos szakmai díjat, amihez a 
megyei önkormányzat vezetője 
is gratulált – mesélte lapunknak. 
Kopacz Katalin ezt követően két 
ideiglenes megbízatással – egy 
120, illetve egy 90 napra szóló ki-
nevezéssel – tovább vezette az 
intézményt, majd kérte a nyugdí-
jazását. „Úgy döntöttem, nem foly-
tatom tovább, mozgássérültként 
jogomban állt korábban nyugdíjba 
vonulni, és éltem is ezzel a lehető-
séggel” – közölte. Borboly Csaba, 
a megyei önkormányzat elnö-
ke ugyanakkor úgy véli, a máso-
dik menedzseri pályázatra azért 
nem volt jelentkező, mert minden-
ki arra számított, hogy a koráb-
bi igazgató pályázza meg ismét a 
tisztséget. Kopacz Katalin még el-
mondta, reméli, hogy a könyvtár 
munkatársai közül neveznek ki 
valakit a tisztségre.
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Megbízott igazgatót neveznek ki, majd újabb versenyvizsgát szerveznek

Vezetőt keresnek a könyvtár élére

Olvasóból nincs hiány: tavaly átlagosan napi 188-an fordultak meg a könyvtárban

Két sikertelen ver-

senyvizsga zajlott le 

a csíkszeredai Kájoni 

János Megyei Könyvtár 

menedzseri tisztsé-

gének betöltésére az 

elmúlt időszakban. A 

korábbi igazgató nyug-

díjba vonult, a megyei 

önkormányzat pedig 

ideiglenes megbízással a 

napokban jelöl ki valakit 

a helyére addig, amíg 

ismét versenyvizsgát 

szerveznek.

ILLUSZTRÁCIÓ: GECSE NOÉMI

Az 1848-1849-es forradalom 
emléknapjának zárásaként gá-
laműsorra várja az ünneplőket 
a csíkszeredai önkormányzat 
március 15-én este hét órától a 
Városi Művelődési Házba.

Az előadáson fellép a csík-
szeredai Nagy István Művészeti 
Középiskola 9–12 osztályosok-
ból álló vegyeskara. Előadásuk-
ban elhangzik Giuseppe Ottavio 
Pitoni Boldog, aki énekel, Karai 
József Estéli nótázás és Négy 
magyar népdal, illetve John 
Rutter Gyönyörű mind című mű-
ve. Zongorán közreműködik 
Mosoly Dániel Tibor, vezényel 
Gergely-Simon Ibolya.

A gálaműsor keretében ezt 
követően fellép a Hargita Nem-
zeti Székely Népi Együttes, a 
Hegyen innen-hegyen túl című, 
nemrég felújított előadásával. 
A produkció keretében a csíki 
székelyek és a gyimesi csángók 
táncát mutatják be.

A gálaműsorra belépőjegye-
ket kell váltani, a teljes árú jegy 
tizenöt lej, a kedvezményes jegy 
nyugdíjasoknak és diákoknak 
tíz lejbe kerül. A jegyek megvá-
sárolhatók elővételben a Városi 
Művelődési Ház jegypénztá-
rában, naponta 10-13 és 17-19 
óra között. Telefonszám: 0266-
314472.

Gálaműsor március 15-én

Nemrég bemutatott műsorát adja elő a Hargita együttes

FORRÁS: HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES

Március 14-én, szerdán este hét 
órától a csíkszeredai Szakszer-
vezetek Művelődési Házában tart 
közös ünnepi hangversenyt az 
1848-1849-es szabadságharc tisz-
teletére a Csíki Kamarazenekar 
és a Georgius Kamarazenekar.

A március 15-i ünnepségso-
rozat részeként zajló előadás 
karmestere a budapesti Werner 
Gábor. A hangverseny első ré-
szében szólista szerepben rit-
kán előforduló két hangszert 
hallhat a közönség, az altfuru-
lyát és a fagottot, különlegesen 
szép, de alig játszott művek sze-
replőjeként. Szólisták fagotton a 
budapesti Mohai Bálint és a sep-
siszentgyörgyi Ráduly Ádám, 
altfurulyán pedig a szintén sep-
siszentgyörgyi Filip Ignác lép fel. 
Műsoron szerepel Ludwig van 
Beethoven István király nyitánya, 
Georg Philipp Telemann Furulya-
fagott kettősversenye, Carl Maria 
von Weber F-dúr fagottversenye.

Magyar dallamok

A műsor második részében is-
mertebb magyaros hangvételű mű-
veket játszanak a művészek. A 
szünet után az ünnep tiszteleté-
re felcsendül Hector Berlioztól a 
Rákóczi-induló, Joseph Haydntől 
a Magyar rondó, Liszt Ferenctől a 
Magyar rapszódia, majd elhangzik 

Erkel Ferenc Hunyadi palotás, Ko-
dály Zoltán Háry János − dal, inter-
mezzo −, Kálmán Imre Ördöglovas 
– palotás −, Johannes Brahms Ma-
gyar táncok című műve.

Rég dolgoznak együtt

Werner Gábor karmester és 
a Csíki Kamarazenekar között 
többéves munkakapcsolat áll  
fenn, a Magyarország mellett 
Hollandiában, Olaszországban, 
Svájcban, Németországban di-

rigált karmester már többször 
dogozott együtt a csíki művé-
szekkel is. A szólisták is felléptek 
már Csíkszeredában, a tavalyi 
ünnepi hangversenyen is részt 
vettek – tudtuk meg.

Az idei ünnepi előadásra az 
eddigiektől eltérően jegyet kell 
váltani, felnőtteknek a jegy ti-
zenöt lejbe, diákoknak és nyug-
díjasoknak tíz lejbe kerül. Jegyek 
elővételben a Szakszervezetek 
Művelődési Házának jegypénz-
tárában kaphatók.(R.K.E)

Két zenekar közös ünnepi hangversenye

Ismert magyar műveket is játszanak a hangversenyen

KORÁBBI FELVÉTEL: CSÍKI KAMARAZENAKAR




