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Ma kezdődik a városünnep
A Kárpát-haza ízeit is meg lehet kóstolni
• Ma kezdődik Gyergyószentmiklós ünnepe. Szom-

batig számos kulturális, szórakoztató és sportrendezvény, illetve főzőverseny, koncertek és bábjáték kap
helyet a programban. Pénteken tartják a városünnep
legfőbb mozzanatát, a Szent Miklós-napi búcsút.
HEGYI ZSUZSÁNNA

A

z esemény első napján dísztanácsülést rendeznek, majd
délután lesz Seregszemle és
Szent Miklós püspök érkezése, valamint tűzijáték és gyerekkoncert. Pénteken az ünnepi búcsús szentmisét
11 órától tartják, Tamás József püspök szónoklatával. Délután egy időben lesz a Sportgála és a Székelyek,
örmények együtt régen és a jövőben
című konferencia, majd jégkarneválra, a gyergyói népzenészek találkozójára, könyvbemutatóra, TóniDob –
Perkúcióestre és a No Sugar zenekar
koncertjére várják a közönséget.

Disznótoros fesztivál

Gyergyószék

Szombaton rendezik a sportvetélkedőket, és ekkor kerül sor a X. Kárpát-medencei disznótoros fesztiválra és süteménymustrára is. Az
évforduló alkalmából főzik
meg azt a húsos-káposztás
ételt, amelyet a Kárpát haza
ízei névre kereszteltek, és
amelyhez
magyarországi,
kárpátaljai, délvidéki és felvidéki csapatok is hozzáteszik alapanyagaikat a házigazda
erdélyi, székelyföldi szakácsok
mellett. A 900 literes üstben készülő 2019 adag ételt eladásra
szánják, a bevételt pedig az Esély
Alapítványnak ajánlják majd fel. A
főzőverseny és a forraltbor-készítő ve-

télkedő kiértékelője után lép színpadra a Bagossy Brothers Company, majd
a rendezvény egyik záróeseménye, a
HalVirág Bábszínház A Szent Anna-tó
legendája című árnyjáték-bemutatója
következik, melyet élő zene kíséretében álmodtak színpadra.

Nagyszínpadi produkció
A bábszínház művelői az előadást ismertetve elmondták, hogy nagyszínpadi, felnőtteknek szóló produkcióval
készülnek. A tó eredetlegendáját dolgozták fel, sok kihívással szembenézve, hiszen először készítettek árnyjátékot. A bábok sokaságának elkészítése,
a paraván mögötti játékok megelevenítése, az eszközök megmozgatóinak
helyezkedése mind-mind újdonság
volt Borsos Virágnak, Tamás Gyopárnak és Tamás Boglárnak. Emellett újdonságokat is vittek a monda történetébe: „A hatfogatos hintót felcseréltük
a világ legdrágább autójára. Ezt fogja
elnyerni szerencsejátékon az egyik
testvér” – újságolta Borsos Virág, a
HalVirág Bábszínház vezetője. A legenda egy óriás paravánon fog megelevenedni, a bábok árnyékait láthatja
majd a közönség, élő zene kíséretében.
Egy egész nagy csapat áll a produkció
mögött, fi atal zenészek, énekesek:
Kedves-Tamás Hanga, Mihály Csaba,
Pál Andor, Ambrus Nándor, Szabó
László és Alin Micuta. A szombaton
20 órakor kezdődő előadásra a belépés ingyenes, viszont előzetes helyfoglalás szükséges a 0741-092 208-as
telefonszámon.

• RÖVIDEN
Gépjárművezetői vizsgák több napon
Decembertől megváltozott az ügyfélfogadás és a gépjárművezetői
vizsgák programja a Hargita Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálatnál. Az intézmény közleményben ismertette a változásokat, amelyek elsősorban a pénteki napokat
érintik, mivel akkor csak 12 óráig lesz ügyfélfogadás. A gépjárművezetői
engedély megszerzése érdekében minden hétfőn, kedden és csütörtökön tartanak elméleti vizsgákat, 11.15 és 14.30 óra között. A vizsgához
szükséges dokumentumokat ugyanezeken a napokon 8 és 10.30 óra
között lehet leadni, sorszám alapján. A gyakorlati vizsgákon hétfőtől
csütörtökig 8 és 16 óra között lehet részt venni, illetve pénteken 8 és 12
óra között, az előjegyzésnek megfelelően. Azok a jelentkezők, akiknek
a vezetés során nem sikerül átmenőt szerezniük, hétfőn, kedden és csütörtökön 13–15.30 óra között kérhetnek újabb vizsgaidőpontot. Jogosítványcserére hétfőn, kedden és csütörtökön 10.50 és 15 óra között, illetve
pénteken 8-tól 12 óráig lesz lehetőség, online előjegyzés vagy sorszám
alapján. Az ideiglenes rendszámok hétfőtől csütörtökig 8 és 10.30 óra
között, valamint pénteken 8 és 12 óra között igényelhetők, ehhez szintén
online előjegyzés vagy sorszám igénylése szükséges. A járműbejegyzésre, -átírásra vagy az elvesztett, megrongálódott rendszámtáblák cseréjére vonatkozó kéréseket, illetve az ezekhez szükséges dokumentumokat
hétfőtől csütörtökig 8 és 15, péntekenként 8 és 12 óra között fogadják. A
kért iratok vagy számtáblák kibocsátását hétfőtől péntekig 11 és 12 óra
között végzik, az igényléseket követő munkanapon.

Hidegben is vidáman.
Gyergyószentmiklós ünnepe
érdekes programokat ígér
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