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#városnapok #szavazás
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Közeledik a szentmiklósi városünnep
Javaslatokat és szavazatokat is várnak a program összeállításához
• Újdonság a Szent

Miklós Napok történetében, hogy a szervezők a város lakóinak
szavazatai alapján
fogják eldönteni, hogy
mely együttes legyen
a szabadtéri koncert
fellépője. Az idei eseménysor „gerince”
már elkészült.
GERGELY IMRE

A

2018-as Szent Miklós Napok
december 5-én, szerdán kezdődik, és 9-én, vasárnap zárul. Nem volt ugyan szándék, hogy
ötnapos legyen az eseménysor, de
vannak olyan dátumok, amelyeken nem lehet változtatni, nem
lehet hétvégére költöztetni. A Mikulás ugyanis minden évben 5-én
érkezik, nem lehet azt megtenni,
hogy a gyermekek még három napot várjanak rá. Ugyancsak kötött
az időpontja a város védőszentje,
Szent Miklós napjának, a búcsús
szentmisének, amely december
6-án van.
Az eseménysor értelemszerűen
a Mikulásvárással, majd a búcsús
szentmisével és körmenettel indul,
csütörtökön délután pedig első alkalommal kerül sor az első gyergyói sportgálára. Itt az idei évben
kiemelkedő sikereket elérő sportolókat, csapatokat, edzőket jutalmaznak majd meg. A tervek szerint
a Basilides Tibor Sportcsarnok ad
ennek helyet, és mostantól minden
évben megrendezik.
A pénteki nap fő eseménye a
dísztanácsülés lesz, szombaton
a nagy népszerűségnek örvendő

disznótoros főzőversenyre várják
a főzőcsapatokat és persze azokat
is, akik majd elfogyasztják az ételeket. Vasárnap, december 9-én az
egyik neves helyi együttes koncertje zárja az idei városnapokat – ismertette Nagy Zoltán polgármester
és Fórika Sebestyén, a Gyergyószentmiklósi Művelődési Központ
vezetője.

Szavazni lehet a fellépő
zenekarról
A cikkünkhöz mellékelt szelvény egy szavazólap, amelyen

SZAVAZZON,

hogy kit hallgatna a legszívesebben
a Szent Miklós Napok főfellépőjeként:

 HOOLIGANS
 KOWALSKY MEG A VEGA
 EDDA
Neve:………………………………………….
Életkora:………………………………………….

három együttes neve szerepel. A
városnapok szervezői azt kérik
a szentmiklósiaktól, és persze a
térség már településein élőktől is,
hogy nyilvánítsák ki a választásukat: az EDDA, a Kowalsky meg
a Vega vagy a Hooligans együttes
koncertjén szeretnének-e majd bulizni. A szervezők szándéka, hogy
azt az együttest hívják meg, amely
várhatóan a legszélesebb közönséget tudja vonzani, ezért kérik,
hogy a szavazó az életkorát is jelölje meg az szavazócédulán. Az lesz
a kiválasztott, amelyre a legtöbb,
különböző korosztályhoz tartozó
személy szavazott.
Az itt mellékelt szavazólapot a
jövő heti lapszámaink 15-ös oldalán is megtalálhatják olvasóink.
Ezeket kivágva és kitöltve a városházával szemben található postaládába vagy a művelődési háznál
kihelyezésre kerülő dobozba kell
beledobni. Szavazni lehet még
Gyergyószentmiklós Facebook-oldalán is. Minél több szavazat érkezik, annál könnyebb megállapítani, hogy melyik együttesnek
örülne inkább a közönség.
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Főszerkesztő-helyettes Kovács Eszter
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Gergyószék napilapja,
az Erdélyi Médiatér Egyesület
médiaportfóliójának tagja.

Fiókszerkesztőség-vezető Gergely Imre
Vezető szerkesztők Kristály Lehel, Pataky István
Fotórovat-vezető Beliczay László
Tartalomigazgató Szüszer Róbert
Ügyvezető igazgató Zilahi Imre

„

A Szent Miklós-napi búcsú
a városnapok egyik fő
programpontja

Jelentkezőket, javaslatokat
várnak
A szervezők október 20-ig várják a gyergyószentmiklósi szervezetek, intézmények vagy magánszemélyek
programjavaslatait,

hogy közösen válasszák ki az adott
programszám számára a legmeg-

A városnapok szervezői azt
kérik a szentmiklósiaktól,
és persze a térség már településein élőktől is, hogy
nyilvánítsák ki a választásukat: az EDDA, a Kowalsky
meg a Vega, vagy a Hooligans együttes koncertjén
szeretnének-e majd bulizni.

hogy azokat beilleszthessék a városnapi műsorba. Fórika Sebestyén
kérése, hogy lehetőleg személyesen keressék meg a javaslatokkal,

Baricz-Tamás Imola, Balázs Katalin,
Pethő Melánia, Tamás Gyopár

Tördelőszerkesztő
Korrektor
Tévéműsor, Szórakozás
Ügyfélfogadás
Reklám

Gálna Zoltán, Haáz Vince
Szőcs Levente
Gräf Botond
Pál Ramona
Kelemen Tímea, tel.: 0726-720 308,
E-mail: marketing@gyergyoi-hirlap.ro
Lapterv Mihály László, Tókos Attila

535500, Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. sz. • Telefon: 0266-361 201 • E-mail: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro, hirdetes@gyergyo

▴ KORÁBBI FELVÉTEL:

BARICZ-TAMÁS IMOLA

i-hirlap.ro

felelőbb időpontot és helyszínt:
szintén várják már a jelentkezőket
a civil szervezetek hagyományos
seregszemléjére is.
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