
Miercurea Ciuc

Maghiarii din regiunea Ciucului au cele-
brat şi anul acesta sărbătoarea naţională a 
maghiarilor în spiritul recunoştinţei faţă 
de exemplele predecesorilor, eroii eveni-
mentelor din 1848–49. Suita de evenimen-
te festive a început în seara zilei de 14 mar-
tie cu un concert al formaţiei Kormorán, 
eveniment ce a avut un succes răsunător. În 
ziua de 15 martie manifestările festive au 
continuat cu programul festiv al Şcolii Ge-
nerale „Petőfi Sándor”, prilej cu care direc-
torul şcolii, Kiss Ernő şi senatorul Gyerkó 
László au rostit discursuri festive, elevii 
şcolii au prezentat un program artistic. 

„Anul acesta 15 martie durează două 
zile”– a declarat preşedintele UDMR, 
Markó Béla la 14 martie la festivităţile din 
Pasul Nyerges, făcând referire la disensiu-
nile diplomatice dintre cele două ţări veci-
ne, ce au condus la reprogramarea vizitei 
preşedintelul Republicii Ungare, domnul 
Sólyom László, programată iniţial pe data 
de 15 martie. Aceste evenimente nefericite 
însă nu au zădărnicit planurile preşedinte-
lui ungar de a înălţa la Pasul Nyerges un 
obelisc sculptat în memoria eroilor ma-
ghiari căzuţi în timpul luptelor pentru li-

bertate din 1848–49, cum nu a zădărnicit 
nici planurile celor care au dorit să parti-
cipe la comemorare din regiunea Ciucu-
lui, Casinului şi Trei Scaune. În discursul 
său festiv preşedintele Republicii Ungare, 
domnul Sólyom László a evidenţiat impor-
tanţa şi necesitatea unităţii naţiunii, fapt 
de altfel evidenţiat clar şi de prezenţa în 
cadrul aceluiaşi eveniment a preşedintelui 
UDMR, domnul Markó Béla şi a domnu-
lui Tőkés László, deputat în Parlamentul 
European. 

Programul festiv dedicat zilei naţiona-
le a maghiarilor din data de 15 martie la 
Miercurea Ciuc a continuat în Piaţa Ce-
tăţii cu depuneri de coroane la statuile 
revoluţionarilor Nicolae Bălcescu şi Petőfi 
Sándor, de unde participanţii, acompani-
aţi de purtători de făclii s-au îndreptat spre 
Piaţa Gál Sándor. La cea de a doua locaţie 
a zilei festive, după cuvântarea primarului 
Ráduly Róbert Kálmán, a preluat cuvân-
tul Korodi Attila deputat parlamentar, iar 
după discursul preotului-paroh Darvas-
Kozma József, Orchestra de Cameră Ciuc 
a încheiat prin concertul său suita de eve-
nimente comemorative. n
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15 Martie – Sărbătoarea Naţională 
a Maghiarilor 
„Anul acesta 15 martie durează două zile”

Preşedintele Republicii Ungare la Pasul Nyerges  
Foto: csíki Zsolt
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Primăria Municipiului Miercurea Ciuc îşi 
exprimă pe această cale mulţumirile coorga-
nizatorilor evenimentelor festive: UDMR 
Organizaţia Municipală Miercurea Ciuc şi 
Partidul Civic Maghiar – Organizaţia din 
Miercurea Ciuc, respectiv colaboratorilor:
– Ansamblul Naţional Secuiesc  

Harghita

– Orchestra de Cameră Ciuc
– Fanfara din Mădăraş Ciuc
– Corul de fete din oraşul înfrăţit Cegléd, 

Ungaria
– Elevii şi profesorii Liceului Teoretic 

„Márton Áron”, a Liceului Teologic  
Romano-Catolic „Segítő Mária”,  
respectiv a Liceului de Artă „Nagy István”.

cu care edilii au adus în atenţia ministrului 
faptul, că în cadrul Universităţii Sapientia 
există de ani buni facultăţi cu specialitatea 
limba şi literatura română-engleză. Temele 
discuţiei s-au referit şi la problemele învă-
ţământului elementar şi gimnazial de după 
masă, posibilitatea înscrierii copiilor sub 
trei ani la grădiniţă, probleme stringente nu 
numai în oraş, dar şi în ţară. La finalul în-
trevederii edilii oraşului au înmânat doam-
nei ministru lista proiectelor de dezvoltare 
infrastructurală şcolară care necesită susţi-
nere financiară din partea guvernului. n

În perioada 26–28 februarie Ţinutul Secu-
iesc a primit vizita altor trei miniştrii ai guver-
nului Boc. După vizita miniştrilor transpor-
tului, a dezvoltării şi a tineretului şi sportului 
din 20 februarie în Miercurea Ciuc, de data 
aceasta municipiul Sfântu Gheorghe a dat loc 
unei suite de întrevederi între reprezentanţii 
guvernului şi a autorităţilor locale. La Sfântu 
Gheorghe s-au întâlnit Ministrul Turismu-
lui, d-na Elena Udrea, Ministrul Educaţiei 
şi Cercetării, d-na Ecaterina Andronescu şi 
Ministrul Sănătăţii Publice, d-nul Ion Bazac 
cu edilii judeţelor Harghita şi Covasna. 

Judeţul Harghita a fost reprezentat de 
preşedintele Consiliului Judeţean Harghi-
ta, Borboly Csaba, primarul Municipiului 
Miercurea Ciuc, Ráduly Róbert Kálmán şi 
viceprimarul Antal Attila. Discuţiile s-au 
desfăşurat în plen, unde preşedinţii Tamás 
Sándor şi Borboly Csaba au prezentat 
proiectele de dezvoltare vizând sănătatea 
publică, turismul şi învăţământul din cele 
două judeţe. După discuţiile în plen s-a tre-
cut la dezbaterea problemelor în grupuri 
de lucru, Borboly prezentând situaţia din 
sistemul sanitar, Ráduly tratând probleme-
le turistice, iar Antal Attila a participat la 
grupul de lucru pe tema învăţământului. 

Cei trei miniştri au efectuat vizite şi în 
judeţul Harghita. Ministrul Turismului, 
Elena Udrea s-a informat cu privire la si-
tuaţia infrastructurii turistice din împreju-
rimile oraşului Tuşnad, respectiv a lacului 
Sfânta Ana, şi a promis dezvoltarea infras-
tructurii turistice din zonă. 

Vineri, 27 februarie ministrul Sănătăţii 
Publice a efectuat o vizită-fulger în spita-
lul de urgenţă din oraş, unde bazându-se 
pe cele constatate la unităţile de sănătate 
publică din Sfântu Gheorghe şi Covasna, 
a afirmat că unităţile de profil din munici-
piul nostru se prezintă mai bine, decât cele 
din oraşele anterior vizitate. Totodată mi-
nistrul a promis că va sprijini procesul de 
reabilitare a clădirii spitalului şi realizarea 
proiectelor viabile în viitor. 

După discuţiile purtate la Sfântu Gheor-
ghe vizând problemele de conţinut ale învă-
ţământului public şi recredibilizarea învăţă-
mântului şcolar, Ministrul Educaţiei a avut o 

întrevederea cu directorii unităţilor de învă-
ţământ din judeţ. Prin intermediul deputa-
tului Mircea Duşa ministrul a vizitat Primă-
ria Municipiului Miercurea Ciuc, respectiv 
Universitatea Sapientia. Întâlnirea d-nei Eca-
terina Andronescu cu edilii oraşului a oferit 
posibilitatea acestora din urmă să discute în 
direct şi din perspectiva administraţiei locale 
problemele legate de învăţământul public. 

Cu ocazia întrevederii a fost discutată 
şi problema predării limbii române, prilej 

Mulţumiri organelor, instituţiilor şi 
companiilor pentru înalta calitate profesi-
onală a serviciilor şi excepţionala coopera-
re în asigurarea derulării fără probleme a 
evenimentelor festive: Poliţiei Municipale 
Miercurea Ciuc, Comandamentului de 
Jandarmi, Casei de Cultură a Sindicatelor, 
S.C. Goscom SA. şi Electric-Inst. SRL. 

Mulţumiri speciale D-nei Bodi Ildikó şi 
locuitorilor municipiului pentru participa-
rea plină de demnitate. n

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc s-a întrunit în ziua de 11 şi 23 februa-
rie 2009 în şedinţă extraordinară, iar în 
ziua de 27 februarie în şedinţă ordinară şi a 
adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 14
privind aprobarea de racordare a co-

munelor Siculeni şi Racu la conducta de 
aducţiune de apă potabilă de alimentare a 
municipiului Miercurea Ciuc de la Uzina 
de Apă Frumoasa
Hotărârea nr. 15

pentru modificarea şi completarea Hotă-
rârii nr. 2/2009 privind aprobarea Bugetu-
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2009
Hotărârea nr. 16

privind propunerea pentru constituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor 
intravilane, persoanelor îndreptăţite con-
form art. 36, alin. (3) din Legea nr. 18/1991, 
cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea nr. 17

privind aprobarea alipirii unor terenuri, 
aflate în domeniul privat al municipiului 
Miercurea Ciuc, situate în zona Piricske 
Hotărârea nr. 18

privind aprobarea rezilierii Contractu-
lui de concesiune nr. 120/1997, încheiat cu 
Balló Mária
Hotărârea nr. 19

privind revocarea Hotărârii nr. 108/2008 
privind concesionarea, fără licitaţie pu-

blică, a unui teren situat în localitatea 
componentă Harghita-Băi fn., în favoarea 
Consiliului Judeţean Harghita, în scopul 
realizării unei Baze de Salvamont
Hotărârea nr. 20

privind aprobarea de racordare a comu-
nei Păuleni, satelor Delniţa şi Şoimeni la 
conducta de aducţiune de apă potabilă de 
alimentare a municipiului Miercurea Ciuc 
de la Uzina de Apă Frumoasa 
Hotărârea nr. 21

privind aprobarea Regulamentului de 
exploatare a parcărilor şi zonelor de staţi-
onare cu plată, aflate pe domeniul public al 
municipiului Miercurea Ciuc
Hotărârea nr. 22

privind aprobarea Planului urbanistic de 
detaliu ,,Casă de locuit şi anexă”, pe strada Ta-
norok nr. 4 din municipiul Miercurea Ciuc
Hotărârea nr. 23

privind aprobarea Planului  urbanistic 
de detaliu ,,Case de locuit”, pe strada Csiba 
f.n. din municipiul Miercurea Ciuc
Hotărârea nr. 24

privind stabilirea nivelului contribuţiei 
comunităţii locale la finanţarea activităţii 
de protecţie a copilului
Hotărârea nr. 25

privind stabilirea nivelului contribuţiei 
comunităţii locale la finanţarea activită-
ţii de asistenţă socială a persoanelor in-
ternate în centre de îngrijire şi asistenţă 
socială 

Mulţumiri participanţilor şi colaboratorilor 
evenimentelor festive prilejuite Zilei din 15 Martie 

O nouă vizită ministerială

Din hotărârile Consiliului Local  
al Municipiului Miercurea Ciuc
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În perioada 26 februarie – 1 martie a avut 
loc expoziţia „VOIAJ” în centrul Hung-
expo din Budapesta, unde au fost invitaţi 
şi colegii din biroul de informare turistică 
Info-Ciuc, unitate din cadrul Primăriei 
Municipiului Miercurea Ciuc. Informaţii 
despre această expoziţie prestigioasă am 
aflat de la d-na György Piroska. 

Cum a-ţi rezuma esenţa expoziţei „Voiaj”? 
„Voiaj” este una dintre cele mai prestigi-

oase manifestări de acest gen din Ungaria. 
Anul acesta au fost prezenţi 36 de ţări cu 
800 de firme cu profil turistic. Standurile 
diferitelor ţări participante s-au întins pe o 
suprafaţă de 16.000 metrii pătraţi. În pofi-
da faptului că marea majoritate a firmelor 
au prezentat materiale informaţionale cu 
un caracter general vis a vis de posibili-
tăţile unei ţări, au apărut deja şi ţări (de 
exemplu Austria) care au adus materiale 
promoţionale axate pe prezentarea anu-
mitor regiuni. La expoziţie în mod firesc 
sunt prezente şi marile agenţii de turism, 

fiecare cu ofertele lor de sezon, şi anual se 
alege un invitat de onoare, anul acesta fiind 
Grecia. 

A câta oară aţi participat la acest eve-
niment, şi care a fost oferta cu care i-aţi 
aşteptat pe potenţialii turişti?

Suntem prezenţi a noua oară la expo-
ziţie, anul acesta am participat cu publi-
caţii informative: Info-Ciuc (publicaţie 
proprie) într-o formă nouă, şi cu un con-
ţinut înnoit, şi magazinul de programe  
szereda.Origo, ediţia care cuprinde ca-
lendarul evenimentelor majore ale anu-
lui. Am constatat cu deosebită plăcere că 
publicul interesat a recunoscut şi a căutat 
publicaţiile amintite anterior, cunoaşterea 
materialelor informative fiind un semn 
pozitiv. Cu această ocazie am prezentat şi 
publicaţiile informative ale unităţilor ho-
teliere, a pensiunilor, restaurantelor care 
ne-au pus la dispoziţie asemenea materi-
ale. Din păcate, puţine firme de resort au 
răspuns la invitaţia noastră în acest sens 
înaintea plecării la expoziţie. 

Naşteri

Sîncă Ada-Emilia
Crîngaşu Teodor
Csiszér Ivett
Tankó Petra-Panka
Magyari Katalin
Vargancsik Boglárka
Zsók Tamás
Zsók Balázs
Şutca Edvárd-Levente
Ádámosi Ferenc
Mihály Artúr
György Eszter
Vlad Maria

Antal Viktória-Katalin
Tőke Balázs-Szilamér
Bărcăceanu Cleopatra-Maria
Kis Janka
Antal-Sebestyén Ákos
Buzás Szabolcs
Máthé Bernadett
Borbély Csenge
Balla Hanna
Balla Hunor
Román Attila
Ambrus Vivien
Balázs Péter
Táncos Cintia
Macovei Dávid

György Csaba
Karácsoni Kristóf
Nica Teodora-Alexandra
Bodor Ádám
Veress István
Lipeczky Alpár-Zsombor
Bizsi Lilla-Viktória
Kovács Csaba-Balázs
Kovács Boglárka 
Ötvös Sándor
Ţurcă Dragoş-Sorin
Bálint Csongor
Csucsák Erzsébet
Péter Zsolt

Cum a-ţi caracteriza interesul publicu-
lui faţă de standul românesc în general şi 
standul Info-Ciuc în special?

Nu aş putea da cifre exacte, dar pot să 
afirm că la standul nostru s-a înregistrat 
un f lux continuu de oameni interesaţi. Am 
contat şi pe faptul că din cauza crizei fi-
nanciare mondiale destinaţiile mai ieftine 
vor fi cele mai căutate. În interiorul ţării 
cea mai mare cerere se manifestă faţă de 
ofertele turistice din Transilvania şi Ţinu-
tul Secuiesc, după care urmează cele care 
reprezintă ţărmul Mării Negre şi Delta 
Dunării. În ceea ce priveşte materialele 
promoţionale, oferta Ministerului Turis-
mului este de mai mulţi ani neschimbată, 
şi în continuare lipsesc materialele în lim-
ba maghiară care să promoveze posibilită-
ţile turistice generale ale ţării. Calitatea 
materialelor prezentate de către unităţile 
prestatoare de servicii turistice sunt bine-
înţeles inf luenţate de posibilităţile mate-
riale ale acestor prestatori. În comparaţie 
cu materialele prezente la expoziţie, pot să 
afirm, că prospectele, publicaţiile noastre 
au ieşit în evidenţă prin profesionalism şi 
bun gust. n

Decese

Kovács Ema
Burus Catalina
Csáki Károly
Péter Irina
Bogos Julianna
Szentes Demiean
Zerkula Aranka
Gál Elisaveta-Eva
Volmer Vasile
Sorban Francisc
Csatlós Árpád
Kurkó Mária
Leonte Dumitru

Török Tamás-György
Fokt Maria
Dobondi Ecaterina
Tunyogi Margareta
Szőts Maria-Magdalena
Bara Maria
Nagy Petru
György Agneta
Biró Ladislau
György Margareta
Máté Ştefan
Csiszér Berta
Sipos Ştefan
Karácsony Dezső
Fokt Árpád

Căsătorii

Orbán Béla – Antal Emőke
Gábor András – Patraşcu Irina
Lazăr Daniel – Kovács Elza-Réka
Illés Imre – Molnár Mónika
Sztojka György – Szakacs-Melchior 
 Florica
Bîzgîi Valentin – Both Kinga
Bordi Szilárd – Zima Emőke-Orsolya
Popa Valentin – Pop Liliana

Expoziţia „VOIAJ” din Budapesta

Din registrul stării civile 
– Februarie 2009– 
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În perioada 12 martie – 9 aprilie se derulează 
acţiunea pentru identificarea şi colectarea vehi-
culelor abandonate, aflate pe domeniu public. 

În cadrul acţiunii agenţii constatatori 
afişează o somaţie pe caroseria autovehicu-
lului, prin care solicită ridicarea de pe do-
meniul public în termen de 10 zile. 

Totodată se întocmeşte o listă cuprinzând nu-
merele de înmatriculare şi locurile unde se află 
vehiculele. Astfel poliţia va putea efectua cer-
cetări pentru identificarea proprietarului sau a  
deţinătorului legal al autovehiculului respectiv.

Dacă în termen de 10 zile de la data anun-
ţului proprietarul, deţinătorul legal nu se 
prezintă în vederea ridicării vehiculului, 
Primăria va ridica autovehiculele conform 
Legii nr. 421/2002. 

Vă mulţumim pentru colaborare! n

Potrivit unui studiu realizat de Centrul de 
Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, ora-
şul nostru se numără printre cele mai active 
oraşe – sub aspect cultural – din România. 

Directorul Centrului de Studii şi Cercetări 
în Domeniul Culturii din cadrul Ministeru-
lui Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţi-
onal a precizat, că această clasificare a celor 
mai active oraşe, sub aspect cultural, a pornit 
de la date din infrastructura sectorului cultu-
ral (numărul de biblioteci la 10.000 de locui-
tori, resursele umane specializate, cheltuielile 
bugetare alocate culturii, economia din zona, 
dar şi activităţile culturale desfăşurate).

În urma interpretării a rezultat urmă-
torul clasament al oraşelor – clasament 
reflectând efervescenţa vieţii culturale: 
Cluj-Napoca, Constanţa, Timişoara, Ora-
dea, Piteşti, Târgu Mureş, Miercurea Ciuc, 
Iaşi, Râmnicu Vălcea, Sibiu. n

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc or-
ganizează în perioada 23 martie – 9 apri-
lie, anul curent, curăţenia generală de 
primăvară. Locatarii, conducerile institu-
ţiilor şi a firmelor sunt invitaţi să organize-
ze curăţirea împrejurimilor clădirilor de lo-
cuit, respectiv a sediilor de firme/instituţii. 

Deşeurile provenite din această acţiune se 
vor depozita pe lângă punctele de colectare a 

Luni, 23 martie 2009 / 14.00–20.00 / Cartierul Spiculului şi str. Culmei
Marţi, 24 martie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Müller László şi Aleea Copiilor
Miercuri, 25 martie 2009 / 14.00–20.00 / Aleea Ciocârliei
Joi, 26 martie 2009 / 14.00–20.00 / Aleea Narciselor
Vineri, 27 martie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Bradului şi Aleea Avântului
Sâmbătă, 28 martie 2009 / 09.00–17.00 / B-dul Frăţiei

Luni, 30 martie 2009 / 14.00–20.00 / P-ţa Libertăţii
Marţi, 31 martie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Rev. din Decembrie
Miercuri, 1 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / Aleea Octavian Goga
Joi, 2 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Pictor Nagy István şi str. Inimii
Vineri, 3 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Lunca Mare şi str. Sălciei
Sâmbătă, 4 aprilie 2009 / 09.00–17.00 / Str. Kossuth Lajos

Luni, 6 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / B-dul Timişoarei
Marţi, 7 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / Str. Cântarului 
Miercuri, 8 aprilie 2009 / 14.00–20.00/ P-ţa Agroalimentară intercvartal şi str. Pieţii
Joi, 9 aprilie 2009 / 14.00–20.00 / Cartierul Patinoarului

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc 
atrage atenţia locuitorilor municipiului, 
că ocuparea sau blocarea sub orice pretext 
al domeniului public – cu barieră, cu par-
maci, cu diferite mecanisme etc. – conform 
reglementărilor în vigoare, este interzisă. 
În acest context vă rugăm să deblocaţi şi să 
eliberaţi terenurile ocupate ilegal.

Vă informăm că, în conformitate cu 
Hotărârea Consiliului Local Miercurea 
Ciuc nr. 80/2004, modificat, ocuparea 
domeniului public fără plata taxei, con-
stituie contravenţie, şi în cazul în care nu 
daţi curs solicitării noastre, Primăria va fi 
obligată să aplice amenzile prevăzute în 
Hotărâre.

Vă mulţumim pentru înţelegere! n

Filiala Harghita a Academiei Olimpice Ro-
mâne a luat act cu stupoare şi indignare de 
ordonanţa Ministerului Educaţiei şi Cer-
cetării, potrivit căreia începând din toam-
na anului şcolar 2009–2010, numărul de 
ore alocate în planul-cadru şcolar educaţiei 
fizice se reduce la jumătate. Considerăm 
oportună intenţia Ministerului de a reduce 
programul elevilor gimnaziali de la 38 de 
ore săptămânale la 30 de ore, este însă inac-
ceptabil şi fără sens ca această propunere să 
fie în detrimentul orelor de educaţie fizică.

Luând în considerare situaţia preca-
ră a stării de sănătate a tinerilor, care se 
datorează în mare parte modului de via-
ţă sedentar, considerăm că ar fi mult mai 
oportună, dacă ordonanţa ministerială s-ar 
referi la sporirea orelor dedicate educaţiei 
fizice, sau s-ar referi la construirea unor 
baze sportive noi. Astfel de decizii ar fi în 
completă concordanţă cu tendinţele Uniu-
nii Europene.

Ne exprimăm speranţa că luarea noastră de 
poziţie faţă de reducerea orelor de sport va avea 
efectul scontat, şi că D-na ministru va reveni 
cu schimbările cuvenite asupra deciziei sale. 

Ráduly Róbert Kálmán,
preşedintele Filialei Harghita  

a Academiei Olimpice Române

Ábrahám Előd,
secretarul Filialei Harghita  

a Academiei Olimpice Române
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deşeurilor menajere, şi vor fi transportate de 
către Primăria Municipiului Miercurea Ciuc. 

Ca acţiunea de curăţenie să fie cât mai 
eficientă, vă rugăm să veniţi în ajutorul gru-
pului de muncă, prin respectarea planului 
de curăţenie pe străzi. În vederea efectuării 
lucrărilor, se va închide temporar circulaţia 
în unele străzi din oraş, conform progra-
mului următor:

Rugăm locatarii ca în această perioadă să nu 
parcheze autovehiculele pe domeniile publice 
menţionate. Autovehiculele care stânjenesc 
activitatea de salubrizare, vor fi ridicate. 

Totodată înştiinţăm locuitorii munici-
piului, că în fiecare stradă va fi efectuată 

curăţenia generală de primăvară, nu numai 
în străzile planificate, unde vor intra în vi-
goare restricţii de circulaţie. 

Vă mulţumim pentru înţelegere şi cola-
borare! n

Colectarea vehiculelor 
abandonate

Loc de cinste pentru oraş

Curăţenie generală de primăvară Comunicat

Este interzisă ocuparea 
sau blocarea domeniului 
public 


