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Ezúttal a csíkszeredai 

Nagy István Művészeti 

Középiskola nyitja a 

kicsengetések sorát a 

csíki térségben. Ösz-

szesítettük a fontosabb 

időpontokat.

Csíkban a középiskolai ki-
csengetési ünnepségek so-
rát a csíkszeredai Nagy 

István Művészeti Középiskola 
nyitja meg május 22-én, kedden. 
A ballagási ünnepség 11 órától 
kezdődik. Május 23-án ballagnak 
a Kós Károly Építőipari Szakkö-
zépiskola végzősei, számukra 
11.30-kor kezdődik az ünnepség. 
Május 24-én három csíki taninté-
zet diákjai is búcsúznak iskolá-
juktól és diáktársaiktól: 10 órakor 
a csíkszentmártoni Tivai Nagy 
Imre Szakközépiskola végzősei, 
illetve a csíkszeredai Venczel 
József Szakközépiskola tanulói, 
11 órakor pedig a csíkdánfalvi 
Petőfi Sándor Szakközépisko-
la diákjai ballagnak. Május 25-
én 10.30 órától a Márton Áron 
Főgimnáziumban búcsúztatják 
a végzősöket. A Székely Károly 
Szakközépiskolában május 25-
én 10 órától szervezik a balla-
gási ünnepséget.

Lovas felvonulás a ballagás előtt

A Segítő Mária Római Kato-
l ikus  Gimnáziumban május  
26-án 11 órától vesznek búcsút 
középiskolájuktól a diákok, 
a gyimesfelsőloki Árpád-há-
zi Szent Erzsébet Római Kato-

likus Gimnázium végzőseinek 
pedig reggel kilenc órától kez-
dődik a ballagási ünnepség: ek-
kor indul a hagyományos lovas 
felvonulás, ezt követően szent-
misét tartanak, majd délben 
kezdődik a ballagási ünnepség. 
Május 29-én 11 órától a csík-

szeredai Kájoni  János Szak-
középiskolában is elballagnak 
a végzősök. A Sapientia Er-
délyi Magyar Tudományegye-
tem Csíkszeredai  Karának 
végzős hallgatói számára jú-
nius 8–9-én szervezik meg a 
ballagási ünnepséget. Június 

8-án népviseletben vonulnak 
a csíksomlyói kegytemplomba 
szentmisére a végzősök, június 
9-én pedig 11 órakor kezdődik 
a ballagási ünnepség az Erőss 
Zsolt Arénában.

MOLNÁR RAJMOND

Ballagások időpontjai a csíki iskolákban

Kicsengetések hónapja

A Csíki-medencében május 22-én kezdődik a ballagási ünnepségek sorozata
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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fel vé tel és 
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fenti címen 
hétköznap 
8–16 óra 
között.
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További két oktatási intézmény 
hőszigetelésére nyert közel 1,7 
millió euró értékű vissza nem 
térítendő támogatást Csíksze-
reda Polgármesteri Hivatala a 
Regionális Operatív Program-
ban: a József Attila és a Liviu 
Rebreanu általános iskolák 
energetikai hatékonyságának 
növelését célzó finanszírozási 
szerződést hétfőn írták alá.

A két beruházás részleteiről 
sajtótájékoztatón számolt be 
Ráduly Róbert Kálmán polgár-
mester. Elmondta, a csíkszere-
dai Aranyalma Napközi Otthon 
hőszigetelésére vonatkozó fi-
nanszírozási szerződésének 
nemrég megtörtént aláírása 
után a szóban forgó két tan-
intézet korszerűsítésére is si-
került megkötni a szerződést. 
Simion Creţu, a Központi Re-
gionális Fejlesztési Ügynökség 
(ADR) vezérigazgatója postai 
úton kapta meg a dokumentu-
mokat, aki hétfőn látta el azo-
kat kézjegyével.

A 2014-2020-as Regionális 
Operatív Program részeként tá-
mogatott pályázatok értékei a 
következők: a József Attila Ál-
talános Iskola épületei esetében 
a pályázat összértéke 6,2 mil-
lió lej, amelyből az elszámolha-
tó költség 4,7 millió lej. A Liviu 
Rebreanu Általános Iskola esté-
ben 4 millió lej az összérték, eb-
ből 3,1 millió lej elszámolható. Az 
iskolaépületek korszerűsítése 
magába foglalja a fűtésrendsze-
rek cseréjét, a külső hőszigete-
lést, napelemek felszerelését az 
épületekre, illetve a nyílászárók 
cseréjét is. A pályázatok kifutá-
si ideje egy év, azaz elviekben 
2019 júniusáig kell elkészüljön 
a felújítás. A Regionális Opera-
tív Program célja, hogy 2020-ig 
a köz- és lakóépületek ener-
gia-hatékonysága húsz száza-
lékkal javuljon, csökkenjen a 
károsanyag-kibocsátás, illetve 
hogy a megújuló energiaterme-
lés húsz százalékkal növeked-
jen Európa-szerte. (M. R.)

Újabb tanintézeteket hőszigetelnek Csíkszeredában

A József Attila Általános Iskola. Kezdődhet az épület korszerűsítése
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