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Rendhagyó farsangtemetések
13 településen rendezik meg a XXIX. Hargita Megyei Farsangbúcsúztatót
• A megszokottól 
eltérők lesznek a 
járványhelyzet miatt 
a térségbeli farsan-
gi rendezvények és 
a farsangtemetés: a 
XXIX. Hargita Megyei 
Farsangbúcsúztatót 
például 13 településen 
szervezik meg. 

B A R A B Á S  O R S O L Y A

A koronavírus-járvány mi-
att a XXIX. Hargita Megyei 
Farsangbúcsúztató nem 

a megszokott módon zajlik, tehát 
ezúttal nem egy helyszínen lesz a 
farsangtemetés, hanem a különbö-
ző településeken felvonuló farsangi 
menetekkel búcsúztatják a telet.

A megye 13 hagyományőrző cso-
portja 13 településen tart farsangte-
metést február 13–17. között. Ezáltal 
a helyi hagyományok és farsangi 
népszokások kerülnek előtérbe, és a 
közösségi élmény is erősödik – fogal-
mazták meg a szervezők. Február 13-
án, szombaton 9 órakor Csíkcsicsóban 
a polgármesteri hivataltól, 13 órakor 
Gyergyószárhegyen a kultúrháztól in-
dul a farsangi menet. Február 14-én, 
vasárnap 12 órakor Csíkszentdomo-
koson a római katolikus templomnál 
és ugyanebben az időpontban Csík-

szentkirályon a régi római katolikus 
templomnál, 13.30-kor Csobotfalván 
az András térről kezdődik az ünnep-
ség, 14 órakor négy településen lesz 
farsangtemetés: Csíkborzsován a kul-
túrháztól, Csíkmenaságon a pottyon-
di keresztfától, Csíkszentsimonban 
a községközpontból, Gyergyóditró-
ban a felszegi csarnoktól indulnak a 
menetek. Február 16-án, kedden 12 
órakor Kászonaltízen a kultúrháznál 
kezdődik az ünnepség (bikaütés is 
lesz a kászonimpéri hídon), 18 órától 
a gyergyóremetei farsangtemetés on-

line is követhető lesz, 19 órától pedig 
Szentegyházán, a Gábor Áron Műve-
lődési Házban lesz az Ördögbetle-
hem bemutatása. A megyei farsang-
búcsúztatók február 17-én 10 órakor 
Alsósófalván, a Sükösd Ferenc Álta-
lános Iskolánál zárulnak.

Gyergyószentmiklóson 
online farsangoznak

Gyergyószentmiklóson is hagyomá-
nya van a farsangtemetésnek, ami-
kor játékos mondókákkal, kurjantá-

sokkal, ostorcsattogtatásokkal űzik 
el a telet, és megelevenítik Cibera 
vajda és Konc király jelképes pár-
viadalát is. A járványhelyzet miatt 
azonban idén online térbe költöznek 
a farsangi programok – ismertette 
Fórika Sebestyén, a Gyergyószent-
miklósi Művelődési Központ igaz-
gatója. Az online műsorok február 
14-én, vasárnap 13 órától kezdődnek, 
beszélgetések keretében idézik fel a 
Gyergyói-medence farsangi hagyo-
mányait, meghívott lesz Kisné Portik 
Irén néprajzkutató, Sólyom Gabriella 

magyar szakos tanárnő, Danguly 
Ervin, Gyergyószárhegy polgármes-
tere, Puskás Enikő, a Ditrói Hagyo-
mányőrző Egyesület elnöke, Sólyom 
Csaba, Balázs József festőművész 
és Faragó Enikő, a Gyergyócsoma-
falvi Turisztikai Iroda munkatársa. 
Tölgyesi Béla, Tölgyesi Szabolcs és 
Tölgyesi József a karikás ostor készí-
tésének titkaiba vezeti be az érdeklő-
dőket, Antal Adél, Sára Mária, Korpos 
Katalin és Rusu Anna pedig farsangi 
fánkot és köményes pálinkát készít. 
A műsort színesíti a csomafalvi ci-
teracsoport népzenei percekkel. Az 
online farsangi műsort élőben lehet 
majd követni a Gyergyószentmiklósi 
Művelődési Központ Facebook-ol-
dalán, ahol a részletes programot is 
megtalálják az érdeklődők.

A szükség törvényt bont: ezúttal nem lesz közös 
megyei farsangbúcsúztató 

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  GÁBOS ALBIN

Hargita megye

Farsangi kvízjátékot 
hirdettek
Gyergyószárhegy önkormányzata 
a farsangbúcsúztató program-
sorozat részeként farsangfarki 
kvízjátékot állított össze, amely 
tíz farsanggal kapcsolatos 
kérdést és egy bónusz kérdést 
tartalmaz. A válaszokat február 
12-én, pénteken 13 óráig várják a 
Facebook-oldalukon. A nyertest 
farsangi tanulmányútra viszik el a 
Kászonokba, és egy ajándékcso-
maggal is megjutalmazzák.

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen a polgármesteri 
hivatal szociális igazgatóságát 

pár hete az egyik civil alapítványtól 
érkező igazgató, Andreia Moraru ve-
zeti.  Mint tőle megtudtuk, találkozott 

a szociális szolgáltatásokat 
végző alapítványok és szer-
vezetek képviselőivel, fel-
mérve, hogy milyen a civil 
és egyházi szervezetek tá-
mogatottsága, milyen szol-
gáltatásokat biztosítanak 

és milyen elvárásaik vannak. 
Ezzel párhuzamosan elkészítették az 
igazgatóság idei munkatervét, és le-
hetőséget biztosítanak a szociális szol-
gáltatásokban érintetteknek, de min-
den városlakónak, hogy hozzászóljon 

a tervekhez, javasoljon, kérdezzen. Az 
első közvitát múlt héten tartották, egy 
hasonló online közvita lesz még feb-
ruár 11-én 16.30 órától is. Ezen is részt 
lehet venni, előzetesen kell küldeni 
egy levelet a registratura.das@tirgu-
mures.ro címre, megjelölve az érdek-
lődő személy nevét, telefonszámát és 
elektronikus postacímét.

Feltérképezik a szükségeket, 
hiányokat

„A törvény kötelez minket, hogy köz-
vitát tartsunk, bemutassuk az érdek-
lődőknek az idei terveinket, közösen 
vitassuk meg azt, hogy milyen hiány 
van a szociális szolgáltatások terén 
Marosvásárhelyen és mit lehet tenni 
a nehéz helyzetben lévőkért. Az első 
online beszélgetés eredményes volt, 
megpróbáltunk megoldásokat talál-

ni a felmerült kérdésekre. Nyitottak 
szeretnénk lenni, és reméljük, hogy 
közösen a magán és egyházi szociá-
lis szolgáltatókkal javítani tudunk a 
nehéz helyzetben lévő marosvásár-
helyiek életén” – értékelt. Andreia 
Moraru kérdésünkre elmondta, a 
munkaügyi minisztérium által kidol-
gozott módszertan alapján próbálják 
feltérképezni, hogy milyen szociá-
lis szolgáltatások vannak jelenleg a 
megyeszékhelyen és mire lenne még 
szükség, pontos térképet szeretnének 
készíteni a városlakók szociális hely-
zetéről, igényeiről. Ennek alapján 
dolgozzák majd ki a 2021–2027 közötti 
időszakra szóló tervüket. 

Van, ami nem változik

Megkérdeztük, hogy az idei helyi 
költségvetésben milyen támogatásra 
számíthatnak a szociális szolgálta-
tók. Andreia Moraru elmondta, hogy 
az előző évekhez hasonlóan a civil és 
egyházi szociális szolgáltatók 1 100 
000 lejes támogatást kapnak, célzot-
tan bizonyos szolgáltatásokra (ottho-
ni beteggondozás, sérült személyek 
támogatása, nappali foglalkoztató 

központok működtetése). Ezenkívül 
1 000 000 lejre pályázhatnak majd 
azok, akik szociális téren dolgoznak. 
A költségvetés elfogadása után a vá-
rosháza szociális igazgatósága szer-
ződést fog kötni egy jeltolmáccsal, 
aki közvetítői szerepet tölt majd be a 
hallássérültek és a szociális igazga-
tóság között. Bár a törvény kötelezi 
a városházát az ilyen szolgáltatás 
biztosítására is, eddig erre nem volt 
példa Marosvásárhelyen.

Jeltolmács is segíti a nehéz helyzetben lévőket
• Húsz év után először szerveznek közvitát Marosvásárhelyen a városháza szociális 
igazgatóságának éves tevékenységi tervéről, lehetőséget teremtve mindenkinek, 
hogy elmondja meglátását, kérését. Az igazgatóság vezetője szerint átlátható, min-
den rászoruló számára elérhető szolgáltatásokat szeretnének biztosítani. Újdonság-
ként jeltolmács is segíti majd a munkájukat.

A városházához forduló hallássérülteknek jeltolmács 
segít ügyes-bajos dolgaik intézésében
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