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• Újra használhatják 
az öt éve nélkülözött 
kultúrotthonukat a 
lóvésziek.
KÖMÉNY KAMILLA

Megnyitották a „kultúra és a 
közösség felé” az újjáépí-
tett lóvészi kultúrotthont a 

hétvégén. Mint ismeretes, még 2013 
januárjában semmisült meg az akkor 
közel hetven éve épített 336 négyzet-
méter összfelületű lóvészi kultúrott-
hon. A régi elektromos vezetékekben 
keletkezett rövidzárlat okozta szeren-
csétlenség helyszínére hiába sietett 
több hivatásos és önkéntes tűzol-
tó-alakulat, az épületet már nem tud-
ták megmenteni. Így a helyieknek az 
elmúlt öt évben nélkülözniük kellett 
a búcsúk, kisebb lakodalmak, torok, 
kulturális ünnepségeknek is helyet 

biztosító létesítményt. Izsák-Székely 
Lóránt, Csíkszentmihály község 
polgármestere érdeklődésünkre el-
mondta, tavaly sikerült az újjáépí-
téshez szükséges pénzalapot meg-
teremteni: a hozzávetőleg 600 ezer 
lejes beruházás nagyobb hányadát 

Hargita Megye Tanácsa biztosította, 
a fennmaradó pénzösszeget pedig a 
helyi önkormányzat saját költségve-
téséből. Az első fél év egy megfelelő 
kivitelező megtalálásával telt, majd 
végül júniusban a nyertes koron-
di cég hozzáfogott a teendőkhöz. A 

helyszínre vonuló munkások fából 
építették újra a kultúrotthont, amely-
ben egy nagytermet, előteret, öltözőt 
és tálalót is kialakítottak. Az építő 
cég korrektségét jelezte, hogy fél 
év alatt, decemberre be is fejezték a 
tennivalókat, a kultúrépítés mellett 

pedig parkolókat is létesítettek az 
épület közelében – emelte ki a köz-
ségvezető.

Azt is megtudtuk az elöljárótól, 
hogy mivel berendezéssel együtt sze-
rették volna visszaadni a közösség-
nek az újjáépített létesítményt, így a 
tavaly év végétől mostanig várniuk 
kellett a lóvészieknek. Ez idő alatt 
viszont Hargita Megye Tanácsának 
anyagi támogatásából egyebek mel-
lett beszerelték a fűtésrendszert, vá-
sároltak 100 széket, a közbirtokosság 
jóvoltából pedig asztalok is kerültek 
a kultúrotthonba. Szombaton pedig 
a művelődési ház megnyitója után 
használatba is vették azt: a helyi 
önkormányzati testület dísztanácsü-
lést, míg a megyei kihelyezett tanács-
ülését tartotta az épületben.

Újjáépítették a lóvészi kultúrotthont
Ismét a közösséget szolgálja a létesítmény
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UTAZZON VELÜNK

 

Elérhet ség: Feny Travel (a Feny Szálloda földszintjén)
N. B lcescu út 11.  •  Tel.: 0266–372 524  •  Mobil: 0741–234735

www.fenyotravel.ro  •  

Magyarország – Tapolca
Hunguest Hotel Pelion 4* –

Körutazás autóbusszal
Útvonal: Gráz - Padova – Velence –
Verona – Ljubljana – Zágráb – Belgrád

Bulgária – Albena – Hotel Nona 3* –

Raktárkészlet-felszámolás!

Fémmegmunkáló szerszámgépek 
és ezek bontásából származó 
alkatrészek, tartozékok, 
szíjtárcsák, villanymotorok, 
lemezek, csövek eladók!

Metagalax Kft., Csíkszereda: Hársfa utca 19/A
Érdeklődni 9-15 óráig a 0741-605891-es 

telefonszámon lehetséges.

Jöjjön el, 
és válasszon!
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"Adventi csillogás"-
négy nap, négy ország

(2018. november 29.-december 2.)

Elérhetőség:
Csíkszereda (530223), Decemberi Forradalom út 3/A/2, tel.: 0266-310 965,

mobil: 0740-912 881, e-mail: office@westtraveltours.ro, web: www.westtraveltours.ro

Szicília
a "Földközi-tenger királynője"

(2018. október 19-26.)

Az újjáépített művelődési ház
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Mária neve-búcsúk
A csíksomlyói kegytemplomban 
Szűz Mária szent neve búcsúját 
vasárnap után ma, szeptem-
ber 12-én is megünneplik: a 
szentmisék reggel 8, délelőtt 
fél 11 és este 7 órakor lesznek. A 
délelőtt fél tizenegykor kezdődő 
szentmisét Tamás József püspök 
celebrálja, a szentbeszédet 
pedig Bálint Emil, a csíkszeredai 
Szent Ágoston egyházközség 
plébánosa mondja. A búcsús 
misék mellett este 8 órakor 
Pap Attila székelyudvarhelyi 
orgonaművész koncertjét lehet 
követni, aki Dietrich Buxtehude: 
Passacaglia, J.S.Bach: a-moll 
concerto (első rész), J.S.Ba-
ch: Dór Toccata és fúga, Felix 
Mendelssohn: f-moll szonáta 
és André-Knevel: G-dúr Toccata 
műveit adja elő. Csíkajnádon is 
megemlékeznek Mária névnapjá-
ról, a búcsús szentmisére a régi 
haranglábhoz minden helyi hívet 
szeretettel várnak ma 10 órára.

Barozda-koncert
A Barozda együttes Szűz Mára 
dicsérete a középkor zenéjében 
című koncertet tart szeptem-
ber 18-án, kedden 20 órától a 
csíksomlyói kegytemplomban. 
Az együttes az évszázadokkal 
korábban keletkezett, Szűz 
Máriát dicsérő dalokat ad elő, 
meghívottjaik pedig a csíksze-
redai Nagy István Művészeti 
Középiskola jelenlegi és volt 
tanárai. A Csíkszeredában meg-
alakult, több évtizedes múltra 
visszatekintő zenekar fellép még 
Csíkszeredán kívül Székelyud-
varhelyen, Marosvásárhelyen és 
Kolozsváron is.




