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Háromnapos prog-

rammal ünneplik 

Tusnádfürdő várossá 

válásának ötvenedik 

évfordulóját a hétvégén. 

A városnapi program-

sorozattal igyekeznek 

minden korosztály 

számára kikapcsolódási 

lehetőséget biztosítani.

„Idén Tusnádfürdő város-
sá nyilvánításának 50. év-
f o r d u l ó j á t  ü n n e p e l j ü k .  

Történelmi esemény volt ak-
kor, 1968-ban, hiszen más irányt 
vett a település sorsa” – írja a 
szervező helyi önkormányzat a 
szerkesztőségünkbe eljuttatott 
városnapi rendezvényüket nép-
szerűsítő levelében. Mint tájé-
koztatásukból kiderül, ebből az 
alkalomból háromnapos város-
napi rendezvényt szerveznek, 
amellyel az önkormányzat célja, 
hogy bevonva a lakosságot, az ak-
tív civil szervezeteket és a test-
vértelepüléseket, egy színes és 
mozgalmas rendezvényt tudjon 
biztosítani a kikapcsolódni vá-
gyóknak, ahol mindenki megta-
lálja a maga számára érdekes és 
szórakoztató programot.

Hivatalos megnyitó pénteken

A pénteken kezdődő rendezvény 
első programpontja kopjafaavatás 
lesz a Nyergestetőn – Orosháza 
képviselői délután két órakor ál-
lítanak kopjafát a történelmi em-
lékhelyen. Öt órától tartják majd 
a városnapok hivatalos megnyitó-
ját a városháza házasságkötő ter-
mének felavatásával, ami után 
faragott emléktáblát helyeznek el 
a várossá nyilvánítás 50-ik évfor-
dulója alkalmából. Hat órától az 
Ozone szálloda konferenciatermé-

ben megnyitják a Tusnádfürdő az 
elmúlt fél évszázadban című kiál-
lítást. Este kilenctől a Role zenekar 
koncertezik, amely után utcabál 
lesz a Millenniumi-emlékparkban.

Csík Zenekar a fellépők között

Szombaton reggel kilenc órától 
főzőversennyel folytatódik a ren-
dezvénysorozat az Ozone szálloda 
előtti parkban, tíz órától kézműves 
foglalkozásokon, sportvetélkedő-
kön vehetnek részt a legkisebbek, 
11-től pedig minifoci-mérkőzések 
láthatók a városi sportpályán. Dé-
li egy órától elhelyezik a békekoc-

ka-üzenőt, amely a Jánoshalmáért 
Egyesület ajándéka, háromtól az 
Újtusnádi Pro Musica Fúvósze-
nekar koncertjét hallhatják az 
érdeklődők, majd a kicsi góbék 
előadása következik. Az esti kon-
certek szombaton is a Millenniumi-
emlékparkban lesznek: öttől fellép 
Filip Lucia és Filip Dan Robert, 
majd a Selfish Murphy, illetve a 
Csík Zenekar lép színpadra, amely 
után szabadtéri táncház lesz.

Tűzijáték lesz a záróakkord

Ünnepi szentmisével kezdődik 
a vasárnapi program délelőtt 11 

órától, ami után köszöntik az idén 
25. és 50. éves házassági évfordu-
lót ünneplő helyi párokat, valamint 
a 18 és 80 esztendős helybélieket. 
Délután öt órától az emlékparkban 
folklórműsoron lehet részt venni, 
a főszerep természetesen a nép-
zenéé és a néptáncé lesz. Az esti 
koncertek fél nyolckor kezdődnek: 
Filip Lucia és Filip Dan Robert után 
a Titán zenekar ad koncertet. Es-
te 11 órakor pedig tűzijáték is lesz. 
A felsoroltak mellett több állandó 
programon is részt lehet venni a 
városnapok révén.

KÖMÉNY KAMILLA

Jubileumot ünnepelnek Tusnádfürdő huszadik városnapján

Ötven éve kapott városi rangot

Színes programmal ünneplik a kerek évfordulót Tusnádfürdőn a hétvégén

A szabadidős és kulturális 
programok mellett díszpolgári 
címet is átadnak a csíkcsicsói fa-
lunapok alkalmával a hétvégén.

Falunapokat szervez Csík-
csicsó önkormányzata a hétvé-
gén, amely szombaton reggel hét 
órától a helyi fúvószenekar éb-
resztőjével indul. A tervek sze-
rint tíz órától a helyi sportpályán 
munkához látnak a főzőverse-
nyen részt vevő csapatok, illetve 
elkezdődik az utcák közötti foci-
bajnokság. Délután hat órától pe-
dig a Csíkcsicsói Ezüstfenyő és 
a Csíkszentgyörgyi Fiság foci-
csapatok mérkőzését tekinthetik 
meg az arra kíváncsiak. Eközben 
állandó programokba kapcsolód-

hatnak be az érdeklődők: a sport-
teremben a ‘48-as hőseink című 
vándorkiállítás lesz megtekint-
hető, a kisebbeknek pedig lesz 
ugrálóvár és arcfestés is. A sport-
kedvelők a Felcsík SK és a Szé-
kelyföldi Jégkorong Akadémia 
toborzási programján vehetnek 
részt, miközben lesz kézműves 
foglalkozás és helyi termékek vá-
sára is. A szombati program es-
te nyolc órakor a helyi Csicsóka 
Színjátszócsoport Bolond vasár-
nap című előadásával zárul.

Búcsú vasárnap

Vasárnap déli fél egytől bú-
csús szentmisét mutatnak be 

a helyi Szent Antal plébánia-
templomban, amelyen Bátor Bo-
tond hargitafürdői pálos atya 
prédikál. Az állandó programok 
– vándorkiállítás, kézműves fog-
lalkozás, arcfestés, ugrálóvár és 
helyi termékek vására – mellett 
délután hat órától első alkalom-
mal adnak át díszpolgári címet 
a településen, amely után Gál 
Mihály podiumestje következik 
– fellép a Vadvirágok Néptánc-
csoport, szavalnak a helyi iskola 
diákjai. Este kilenc órától Mo-
hácsi Brigi ad koncertet, amely 
után bált tartanak, és tűzijáték 
is lesz éjfél előtt.

K. K.

Búcsú és falunapi sokadalom Csicsóban

KORÁBBI FELVÉTEL: GECSE NOÉMI

Falunapok 
Csíkpálfalván
Egynapos falunapi rendez-
vényt tartanak Csíkpálfalván 
szombaton. Jó idő esetén a 
helyi focipályán vehetnek 
részt a programpontokon az 
érdeklődők, rossz idő esetén 
pedig a kultúrotthonban. 
Délelőtt 10 órától focimecs-
cset tartanak felnőtteknek, 
13 órától gyerekfoglalko-
zásokon lehet rész venni, 
15 órától rendezik a Falu 
sütije-verseny díjazását, 16 
órától asztalitenisz-bajnok-
ságot tartanak, 17 órától pe-
dig bábelőadáson vehetnek 
részt az érdeklődők a Márton 
Ferenc Általános Iskolában.

Lelkigondozói 
képzés
A csíksomlyói KALOT Egye-
sület ismét lelkigondozói 
képzést szervez. Az 500 órás 
posztgraduális képzés szep-
temberben indul, és a kolozs-
vári Babeș-Bolyai Tudomány-
egyetem Római Katolikus Teo-
lógia Karával együttműködve 
fog működni. A lelkigondozói 
szakképesítés megszerzését 
ajánlják lelkészeknek, szerze-
teseknek, pedagógusoknak, 
hitoktatóknak, orvosoknak, 
szociális munkásoknak, lelki-
pásztori asszisztenseknek, a 
civil szférában, egészségügy-
ben dolgozóknak, valamint 
azoknak, akik önmaguk, kap-
csolataik, családi viszonyaik és 
a keresztény lelkiség mélyebb 
megértésére törekszenek. 
Érdeklődni és jelentkezni a 
0758-840279-es telefonszá-
mon, valamint az iroda@kalot.
ro e-mail-címen lehet. További, 
részletes információk a www.
kalot.ro honlapon találhatók.

Előadás 
a városházán
A Honfoglalás előttől az Euró-
pai Unió utánig című előadás-
sorozat folytatásaként június 
15-én, pénteken 18 órától Gá-
bor Ferenc Fekete-Körös-völgyi 
székely-magyar vértanúság 
című könyvét mutatják be 
Csíkszeredában, a városháza 
gyűléstermében.

A Csíkszentmiklósi Önkéntes 
Tűzoltócsapat első alkalommal 
szervez tűzoltó napot a települé-
sükön szombaton. Az esemény 
reggel nyolc órakor kezdődik a 
meghívott tűzoltó-alakulatok fel-
vonulásával, amely után fél tíztől 
szentmisén vesznek részt. A tűz-
oltó csapatok megmérettetése 11 
órakor kezdődik, déli egy órától 
pedig ügyességi vetélkedőkön is 
bizonyíthatnak az arra vállalko-
zók, majd három órától a leggyor-
sabb tűzoltónak járó elismerésért 
mérhetik össze tudásukat az ön-
kéntesek. Az eredményhirdetés 
négy órakor kezdődik. Zöldi Gel-
lért, a szervező önkéntes tűzoltók 
egyike érdeklődésünkre elmond-

ta, korábban merült fel egy, a 
szomszédos települések tűzol-
tó-alakulataival való beszélge-
tés során, hogy az érintett falvak 
csapatai ne külön-külön tartsa-
nak tűzoltó napot, hanem in-
kább egy közös rendezvényt 
szervezzenek. Végül abban ma-
radtak, hogy sorshúzással dön-
tik el, melyik csapat nyeri el az 
első összevont tűzolt nap meg-
szervezésének jogát. A szerencse a 
csíkszentmiklósiaknak kedvezett, 
így szombaton ott mutathatják meg 
magukat, illetve mérettethetik 
meg tudásukat a szentmihályi, 
vacsárcsi ,  ajnádi ,  szépvízi ,  
borzsovai és szentmiklósi ön-
kéntes alakulatok. (K. K.)

Először tartanak tűzoltó napot




