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• Újdonság a Szent 
Miklós Napok történe-
tében, hogy a szerve-
zők a város lakóinak 
szavazatai alapján 
fogják eldönteni, hogy 
mely együttes legyen 
a szabadtéri koncert 
fellépője. Az idei ese-
ménysor „gerince” 
már elkészült.

GERGELY IMRE

A 2018-as Szent Miklós Napok 
december 5-én, szerdán kez-
dődik, és 9-én, vasárnap zá-

rul. Nem volt ugyan szándék, hogy 
ötnapos legyen az eseménysor, de 
vannak olyan dátumok, amelye-
ken nem lehet változtatni, nem 
lehet hétvégére költöztetni. A Mi-
kulás ugyanis minden évben 5-én 
érkezik, nem lehet azt megtenni, 
hogy a gyermekek még három na-
pot 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 al-
kalommal kerül sor az első gyer-
gyói sportgálára. Itt az idei évben 
kiemelkedő sikereket elérő spor-
tolókat, csapatokat, edzőket jutal-
maznak 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 éte-
leket. Vasárnap, december 9-én az 
egyik neves helyi együttes koncert-
je zárja az idei városnapokat – is-
mertette Nagy Zoltán polgármester 
és Fórika Sebestyén, a Gyergyó-
szentmiklósi Művelődési Központ 
vezetője.

Szavazni lehet a fellépő 
zenekarról

A cikkünkhöz mellékelt szel-
vény egy szavazólap, amelyen 

három együttes neve szerepel. A 
városnapok szervezői azt kérik 
a szentmiklósiaktól, és persze a 
térség már településein élőktől is, 
hogy nyilvánítsák ki a választá-
sukat: az EDDA, a Kowalsky meg 
a Vega vagy a Hooligans együttes 
koncertjén szeretnének-e majd bu-
lizni. A szervezők szándéka, hogy 
azt az együttest hívják meg, amely 
várhatóan a legszélesebb közön-
séget tudja vonzani, ezért kérik, 
hogy a szavazó az életkorát is jelöl-
je 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 olda-
lán is megtalálhatják olvasóink. 
Ezeket kivágva és kitöltve a város-
házával szemben található posta-
ládába vagy a művelődési háznál 
kihelyezésre kerülő dobozba kell 
beledobni. Szavazni lehet még 
Gyergyószentmiklós Facebook-ol-
dalán is. Minél több szavazat ér-
kezik, annál könnyebb megálla-
pítani, hogy melyik együttesnek 
örülne inkább a közönség.

Jelentkezőket, javaslatokat 
várnak

A szervezők október 20-ig vár-
ják a gyergyószentmiklósi szerve-
zetek, intézmények vagy magán-
személyek programjavaslatait, 

hogy azokat beilleszthessék a vá-
rosnapi műsorba. Fórika Sebestyén 
kérése, hogy lehetőleg személye-
sen keressék meg a javaslatokkal, 

hogy közösen válasszák ki az adott 
programszám számára a legmeg-

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

Közeledik a szentmiklósi városünnep
Javaslatokat és szavazatokat is várnak a program összeállításához

A Szent Miklós-napi búcsú 
a városnapok egyik fő 
programpontja

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A„  A városnapok szervezői azt 

kérik a szentmiklósiaktól, 
és persze a térség már te-
lepülésein élőktől is, hogy 
nyilvánítsák ki a választá-
sukat: az EDDA, a Kowalsky 
meg a Vega, vagy a Hool-
igans együttes koncertjén 
szeretnének-e majd bulizni.

SZAVAZZON, 
hogy kit hallgatna a legszívesebben 

a Szent Miklós Napok főfellépőjeként:

 HOOLIGANS
 KOWALSKY MEG A VEGA
 EDDA
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