
Miercurea Ciuc

În anii precedenţi am avut prilejul să au-
zim de la dumneavoastră că investiţiile s-au 
conturat conform cu aşteptărilor. Care este 
situaţia în această privinţă în anul pe care 
îl încheiem?

În anul 2009 am finalizat mai multe inves
tiţii care au schimbat radical imaginea oraşu
lui. Zona din faţa Cetăţii Mikó a devenit pia
ţă în adevăratul sens al cuvântului, sa urba
nizat strada TopliţaCiuc, a renăscut strada 
Mihail Sadoveanu, iar împrejurimea Liceului 
de Artă „Nagy István” a îmbrăcat caracter 
festiv, ca să argumentez cu câteva exemple 
afirmaţia. Şi aş putea, am putea continua 
cu reabilitarea Aleii Avântului, sau cu darea 
în folosinţă a noii săli de sport de pe lângă 
Şcoala Generală „József Attila”... Per ansam
blu, putem concluziona, că ne dezvoltăm într
un ritm rapid. Lucru remarcat adeseori de cei 
care revin regulat pe meleagurile noastre.

Cu o singură excepţie, au decurs bine toate 
proiectele noastre care implică atragerea de 
finanţări nerambursabile. Astfel, am conti
nuat în ritm alert extinderea şi modernizarea 
reţelei de apă şi canalizare, lucrări ale căror 
costuri pe 2009 sau ridicat la suma totală de 
12 milioane de lei, din care contribuţia noas
tră a fost de 4 milioane de lei. În ceea ce pri
veşte programul de reabilitare termică şi ar
hitecturală a blocurilor de locuit multietajate, 
oraşul nostru a fost singurul din ţară, care în 
a doua jumătate a anului a dublat numărul 
blocurilor înscrise în program, ca urmare 13 
clădiri arată astăzi mai bine ca pe vremea în 
care erau noinouţe. Costul cumulat al lu
crărilor din acest an este de 5 milioane de lei, 
jumătate din sumă fiind asigurată de bugetul 
central. Din păcate, în ceea ce priveşte reabi
litarea şi modernizarea sistemului public de 
energie termică am fost pur şi simplu traşi 
pe sfoară de către Ministerul de Interne. În 
pofida faptului că la întocmirea şi depunerea 
documentaţiei de finanţare am fost primii 
din ţară şi la şedinţa de lucru din primăvară 
am fost evidenţiaţi, la alocarea fondurilor am 
rămas pe dinafară. „Lucrurile merg exclusiv 
pe făgaş politic” – mia explicat sincer secre
tarul de stat de resort cu ocazia vizitei mele la 
Bucureşti. După care, în august, în locul celor 
4,65 milioane de lei solicitaţi, ni sa repartizat 
suma derizorie de doar 349 mii lei...

Toate acestea însă nu valorează prea mult. 
Satisfacţia adevărată nea aduso mândria 
ce licărea în ochii primei generaţii terminale 
care a părăsit noua clădire a Liceului de Artă 
„Nagy István”, zâmbetul fericit al copiilor care 
au păşit în prima clasă odată cu inaugurarea 
incintei moderne a aceleiaşi instituţii de învă
ţământ, onorarea celor 80 de ani de hochei 
la Miercurea Ciuc prin câştigarea tuturor 
trofeelor la nivel de club, interesul deosebit 
manifestat faţă de Invazia Tătară şi Egiptul 
Antic; triumful cicliştilor de la Tusnad Cyc
ling Team, în frunte cu Novák Eduárd, în 
cadrul Turului Ciclist al Ţinutului Secuiesc; 
sau performanţa de excepţie a biatlonistei 
Tófalvi Éva în cadrul Cupei Mondiale. La 
fel de importante sunt şi reacţiile pozitive ale 
concetăţenilor noştri, cuvintele de încurajare 
din partea locuitorilor urbei. Cuvintele calde, 
mesajele care vin din suflet, trăirile precum 
cel prilejuit de concertul Orchestrei de Ca
meră Ciuc cu ocazia zilelor oraşelor, sau la 
sfinţirea Bisericii Szent Ágoston ne dau în
credere şi energie pentru a continua.

Pentru a exemplifica şi prin cifre evoluţiile 
acestui an, trebuie să menţionez că veniturile 
bugetului local vor ajunge undeva în jurul va
lorii de 99 milioane lei, comparativ cu cel de 
105,3 milioane din 2008. Diferenţa se dato
rează, pe de o parte faptului că nu ni sau alo
cat de la bugetul central 4,3 milioane de lei cu 
destinaţia modernizării reţelei de termoficare, 
iar pe de altă parte faptului că, în pofida regle
mentărilor legale exprese, Guvernul a virat cu 
3 milioane de lei mai puţin cu titlu de subven
ţie pentru energie termică. Este dureros faptul 
că acest gest incalificabil ne obligă să majorăm 
preţul de facturare pentru populaţie.

Dacă în privinţa anului 2009 aţi făcut un bi-
lanţ general, care sunt previziunile – cu privi-
re la investiţiile majore – pentru anul 2010?

Instabilitatea economică şi politică face ap
roape imposibilă estimarea veniturilor pentru 
anul bugetar viitor. Incertitudinea ce ne încon
joară este rodul anului de campanie electorală, 
presărat cu interminabile scandaluri, cu de
cizii antieconomice şi cu indecizii populiste, 
iar costurile demagogiei guvernamentale din 
2009 începem să le achitam chiar de mâine. 
Anul 2009 a adus un deficit enorm bugetului 
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Ráduly Róbert Kálmán despre realizări şi planuri 



�  •  Miercurea Ciuc, nr. 11, �009.

Primărie 

de stat, fără ca cei ce aveau frâiele în mână să 
adopte hotărâri esenţiale pentru redresarea si
tuaţiei. Efectele guvernării iresponsabile vor fi 
suportate din păcate de toţi, chiar şi de noi cei 
care în anul 2009 am urmat o politică bugeta
ră axată pe investiţii, singurul care poate să ne 
ţină la liman în asemenea vremuri de răstrişte. 
Însă soluţia noastră nu a fost urmată de toate 
administraţiile locale, iar contraexemplul cel 
mai pregnant a fost guvernul central. Noi sun
tem şi rămânem pe drumul cel bun şi în anul 
2010, sperând că şi cei de la Bucureşti se vor 
trezi la realitate.

Exprimat mai concis: trebuie să ne concen
trăm pe investiţii şi în anul 2010 şi să continu
ăm procesul de urbanizare în ritmul cu care 
sau obişnuit deja concetăţenii noştri. Aşa 
cum se ştie, viziunea noastră este şi rămâne 
una pe termen lung, axată pe conservarea şi 
evidenţierea valorilor care ne caracterizează. 
Astfel, vom face eforturi, cu precădere, în di
recţia continuării programelor multianuale 
derulate de municipalitate. În 2010 vom pune 
punct primei etape a reabilitării şi extinderii 
sistemului de apă potabilă şi canalizare mena
jeră, ceea ce înseamnă că alături de oraşul în 
sens restrâns, şi fostele comune – pe a căror 
teritoriu neam dezvoltat şi extins în decur
suri celor 450 de ani de existenţă – să bene
ficieze de rodul urbanizării. Astfel, locuitorii 
din TopliţaCiuc au deja, iar cei din Şumuleu
Ciuc şi Cioboteni vor avea acces la serviciile 
publice municipale. Concomitent, ca dovadă 
că turismul şi mediul sunt şi rămân una din 
pietrele de temelie ale viziunii noastre strate
gice, până la finele anului viitor şi localitatea 
noastră componentă „de dincolo de păduri”, 
Harghita Băi va avea un sistem operaţional 

de canalizare menajeră. La Jigodin şi Băile 
Jigodin această primă etapă va aduce moder
nizarea şi extinderea reţelei de apă potabilă, 
urmând ca sistemul de canalizare menajeră 
să se implementeze în cadrul etapei a doua a 
programului în discuţie, ce se va demara înce
pând cu anul 2011.

În paralel, va continua şi programul de re
abilitare termică şi arhitecturală a blocurilor 
de locuit, program de succes în municipiu. În 
anul 2009 deja am trecut la „faza de masă” a 
implementării acestuia, interesul sporadic din 
anii precedenţi din partea unor asociaţii de 
proprietari temerare fiind deja de domeniul 
trecutului. Până la data limită pentru 2010, 
şiau depus documentele de parteneriat un 
număr de 30 de asociaţii de proprietari!

Ce perspective sunt în privinţa atragerii de 
finanţări nerambursabile provenite de la  
Uniunea Europeană?

Acest subiect a fost şi rămâne unul din pre
ocupările noastre cotidiene majore. Pot să 
anunţ cu bucurie că 2009 a fost anul exame
nelor scrise. Din cele două documentaţii de 
finanţare depuse la Asociaţia de Dezvoltare 
Regională Centru, care gestionează progra
mele cu finanţare de la Uniunea Europeană, 
ambele au fost proiecte serioase şi bine întoc
mite. Am fost cei mai buni la capitolul pro
iectelor privind modernizarea instituţiilor de 
învăţământ, astfel am încheiat deja contractul 
de finanţare în valoare de 25 de milioane de 
lei pentru reabilitarea clădirii fostului liceu 
romanocatolic. În 2010 vom trece la proba 
practică, intenţionând ca să sărbătorim cen
tenarul inaugurării acestei clădirimonument 
prin reinaugurarea edificiului întro haină 

nouă, conformă cu necesităţile învăţământu
lui actual. Aceasta va fi o nouă dovadă a faptu
lui că pentru noi preocuparea pentru învăţă
mânt nu este doar un deziderat declarativ.

Pentru ca succesul să fie deplin, potrivit 
unor surse care doresc săşi păstreze anonima
tul, ca să folosesc o expresie uzitată de jurna
lişti, după închiderea primei faze a procedurii 
de evaluare, proiectul nostru de reabilitare a 
zonei centrale a oraşului, a fost notat ca fiind 
cea mai bună dintre proiectele prezentate din 
cele opt judeţe, peste Alba Iulia sau Sfântu 
Gheorghe. Astfel, dacă punctul de vedere al 
experţilor adevăraţi nu va fi modificat de „ex
perţii politici” de la Bucureşti, vom putea tre
ce la „proba practică” şi în acest al doilea caz.

Este posibil ca urarea de sfârşit de an că-
tre concetăţeni să facă uitată atmosfera 
generală de incertitudine ce planează pes-
te traiul de zi cu zi al fiecăruia?

Criza este prezentă atunci şi acolo, când şi 
unde este tratată ca un adevăr dat, unde este 
utilizat şi chiar amplificat ca argument pen
tru muşamalizarea lipsei de pricepere şi de 
rezultate. Acela este cu adevărat înnotător 
care răzbeşte şi în contracurent. Miercurea 
Ciuc a dovedit în 2009 că în pofida curen
ţilor nefaşti atât din zona economică cât 
şi din zona politică centrală, poate înainta 
spre modernizare. Succesele noastre comu
ne din acest an, ne vor da putere şi în anul 
care vine. Am demonstrat prin fapte că se 
poate! Şi cine a reuşit ieri, va reuşi şi astăzi 
şi va răzbate şi mâine! În acest spirit urez 
tuturor concetăţenilor mei Crăciun Fericit 
şi un An Nou plin de încredere, iar pentru 
urbea noastră un an cum a fost 2009!  n

În ziua de 3 decembrie comisia de recepţie 
a Primăriei a preluat de la executanţi mai 
multe lucrări începute în decursul anului. 

Prima dintre acestea a fost verificarea lu
crărilor de reabilitare de pe strada Pârâului. 
După cum este cunoscut, anul acesta au fost 
finalizate lucrările de extindere a reţelei de apă 
menajeră din zona Topliţa, care a fost urmată 
de reabilitarea drumurilor, cu prioritate prin 
metoda pietruirii, acele străzi, pe care însă 
desfăşoară o circulaţie densă, au fost asfaltate. 
Printre aceste drumuri asfaltate se numără 
şi străzile Lacului, Progresului, Grădinarilor 
şi Pârâului, executanţii din Miercurea Ciuc 
(Drumuri şi Poduri S.A. şi Ing Service S.R.L.) 
asigurând şi punerea la punct a sistemului de 
drenaj al apei pluviale. Costul lucrărilor exe
cutate este de 372.230 lei. 

A doua lucrare preluată a fost inspectată în 
strada Unio, unde executanţii – Drumuri şi 
Poduri S. A. şi Ing Service – au depus 2448 
m² de asfalt, în sumă totală de 361.112 lei. 

Potrivit unei promisiuni deja făcute, 
Consiliul Local a dispus despărţirea capelei 

mortuare al cimitirului din Topliţa de stra
da Câmpul Mare printrun perete antifonic. 
Pentru construirea drumului a fost necesar 
folosirea unei fâşii din terenul ce aparţinea de 
parohia din Topliţa, astfel sa decis în schimb 
construirea peretelui antifonic de 35 metrii 
lungime şi având o înălţime de 3 metrii, care 
să atenueze zgomotele produse de circulaţie. 

Tot în cursul acestei serii de preluări au fost 
vizate şi lucrările de schimbare a conductelor 
de apă potabilă aparţinând proiectului „Szék 
etapa II.” Lucrările au fost efectuate pe partea 
din dreapta a străzii Szék, în străzile: Iancu 
de Hunedoara, Székely Mózes, Apor Péter, 
Sâncrăieni, Széked şi str. Minei. În partea 
stângă au fost schimbate conductele în străzi
le: Prieteniei, Şumuleu, Ferencesek şi Lovarda. 
În străzile menţionate au fost depuse în total 
4861 metrii de conducte, realizate 1429 me
trii de branşamente şi instalate 31 de hidranţi. 
Costul total al lucrărilor este de 704.285 lei.

În paralel cu sistemul conductelor de 
apă potabilă – în cadrul programului CNI 
– în aproape toate străzile menţionate sau 
derulat şi lucrări de construcţie a reţelei de 
conducte pentru apa reziduală. Locuitorii 

Recepţii de sfârşit de an vor avea posibilitatea de a încheia contract 
cu furnizorul, doar când – la începutul 
anului 2010 – reţeaua va intra în adminis
trarea societăţii HARVÍZ S. A. 

În final au fost predate lucrările ce vi
zau zona de parcare din spatele sălii spor
turilor din perimetrul Şcolii Generale 
„József Attila” şi dealungul aleii Avântului. 
Executantul (Ing Service S.R.L.) a realizat 
mai mult de 250 locuri de parcare, având 
grijă totodată să păstreze cât mai mult din 
spaţiile verzi, tot aici plantânduse 100 de 
puieţi şi 200 de arbuşti. Trotuarele au fost 
acoperite cu pietre de pavaj sau asfalt, iar 
iluminatul public este asigurat de 49 de noi 
corpuri de iluminat, iar Aleea Avântului a 
fost asfaltată. Tomberoanele noi, amplasa
te în zonă vor putea fi folosite de locuitori 
începând din anul viitor. Costul lucrărilor 
a fost de 2.717.000 lei. 

Tot în cadrul recepţionărilor de sfârşit 
de an, comisia se pregăteşte să preia strada 
Topliţa – reabilitată în total –, precum şi 
14 blocuri reabilitate termic şi arhitectural. 
Despre aceste recepţionări vom relata în 
primul număr al anului 2010. n
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Naşteri

ImreMadarász Tamás
Mihály Botond
Hozo Csilla
Gál Gergő
BalázsNemes Bence
Moldovan Alex

Tankó Patrícia
Reisz Kata
Daroczi Dominik
László Botond
Szép Magor
Todor Zalán 
Márton AndreaKinga
Rostás Nándor

Veres Zágon
Kosa Ágota
Bege Nóra
Szécsi Gergely
Nagy Tarczali Regina
MátéCzikó Zselyke
Barabás Szilárd
Szőcs Antal
Bodó Réka
Molnár Noémi
Mîndrescu AlessiaCristina

Consiliul Local al Municipiului Miercurea 
Ciuc sa întrunit în ziua de 20 noiembrie 
2009 în şedinţă extraordinară iar în ziua de 
27 noiembrie în şedinţă ordinară şi a adop
tat următoarele hotărâri: 

Hotărârea nr. 173
pentru modificarea şi completarea Hotărâ
rii nr. 46/2009 privind aprobarea Bugetu
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 174
pentru modificarea şi completarea Hotărâ
rii nr. 46/2009 privind aprobarea Bugetu
lui de venituri şi cheltuieli pe anul 2009, cu 
modificările şi completările ulterioare

Hotărârea nr. 175 
pentru modificarea şi completarea Hotărâ
rii nr. 77/2009 privind aprobarea tarifelor 
la activitatea de apă potabilă şi de canaliza
reepurare în municipiul Miercurea Ciuc 

Hotărârea nr. 176
privind aprobarea întocmirii şi depunerii cererii 
de finanţare „Eficientizarea şi remodelarea flu
xurilor informaţionale dintre Primăria Munici
piului Miercurea Ciuc şi instituţiile deconcen
trate aflate sub autoritatea Consiliului Local”

Hotărârea nr. 177
privind aprobarea documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţie pentru investiţia: 

„Reabilitarea sălii de expoziţii, fără modifi
cări structurale din str. Kossuth Lajos” 

Hotărârea nr. 178
pentru aprobarea cheltuielilor legate de 
proiectul „Îmbunătăţirea accesibilităţii şi 
amenajarea zonei turistice Harghita Băi”

Hotărârea nr. 179
privind rectificarea suprafeţei tabulare a 
unui teren, aflat în domeniul privat al mu
nicipiului Miercurea Ciuc, situat în str. 
Mihail Sadoveanu nr. 9

Hotărârea nr. 180
privind aprobarea completării Anexei nr. 1 a 
Hotărârii nr. 127/2009 privind delegarea ges
tionării serviciului de alimentare cu apă şi ca
nalizare şi aprobarea contractului de delegare

Hotărârea nr. 181
privind includerea în domeniul public al 
municipiului Miercurea Ciuc a sălii de sport 
din Bul Frăţiei nr. 20

Hotărârea nr. 182
privind aprobarea Planului Urbanistic Zo
nal ,,Strada Lunca Mare”, din municipiul 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 183
privind darea în administrare a sălii de sport, 
situat în Miercurea Ciuc, Bulevardul Frăţiei 
nr. 20, Şcolii Generale „József Attila”

Din hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Miercurea Ciuc

Hotărârea nr. 184
privind modificarea art. 1 din Hotărârea 
nr. 165/2009 pentru aprobarea documen
taţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
„Îmbunătăţirea accesibilităţii şi amenaja
rea zonei turistice Harghita Băi”

Hotărârea nr. 185
privind alocarea unor sume din Bugetul de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2009 în vede
rea serbării Pomului de Crăciun 2009

Hotărârea nr. 186
privind reactualizarea tarifelor pentru servi
ciile de salubrizare stradală pe raza adminis
trativteritorială a municipiului Miercurea 
Ciuc, începând cu data de 1 decembrie 2009

Hotărârea nr. 187
privind aprobarea Protocolui de colaborare 
încheiat între Agenţia Naţională de Cadas
tru şi Publicitate Imobiliară şi Municipiul 
Miercurea Ciuc pentru realizarea cadas
trului general pe teritoriul municipiului 

Hotărârea nr. 188
privind aprobarea modificării Statului de 
funcţii al aparatului de specialitate al pri
marului municipiului MiercureaCiuc, în
cepând din 1 decembrie 2009 

Hotărârea nr. 189
privind scoaterea definitivă şi schimbarea desti
naţiei a unui teren din fondul forestier naţional

Hotărârile pot fi accesate de pe siteul:
www.szereda.ro/consiliul local/hotărâri 

Decese
Vaslăban Dionisie
Lucaci Gheorghe
Nyerges Rozália
Varga Irina
Elekes Juliana
Biro Ioan
Fülöp Margareta
Dávid Juliu
János Anton
Ábrahám Terezia

Gál Elvira
András Maria
Weninger Vilma
Kóka Gavril
Daro Ana
Ilincioiu Grigore
Smochină Mariea
Both Ştefan
Márton Mihaiu
Kozan Olga
Paşcanu Gheorghe

Căsătorii
GerédBotond Benedek – Szegedi Ildikó
Balázs Jancsika – Mocsel Csilla
Gere Attila – Toma Sylvia
Fazakas Levente – Pálfi Henrietta

Katalin
Daró Attila – György Enikő
Szőcs Ferenc – Havadi Melinda
Éltető CsabaLevente – Pal Gabriella
György Sándor – Salamon Emőke
Yldiz Yunus – Hoidreag Monica
Hălăni Ion – Sebeştin Cătălina

Din registrul stării civile
– Noiembrie 2009 –
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În data de 10 noiembrie a fost organizată o con
ferinţa de presă cu ocazia anunţării faptului că 
proiectul care a vizat reînnoirea clădirii Liceu
lui Teoretic „Márton Áron” şi a Gimnaziului 
„Segítő Mária”, şi care este primul proiect ma
jor al urbei, care va fi aproape în întregime re
alizat din fonduri UE, a făcut primii paşi spre 
realizare. Primarul Ráduly Róbert Kálmán 
a evidenţiat că proiectul primeşte undă verde 
prin Programul Operativ Regional, şi că este 
de fapt cel mai mare program de reabilitare de 
acest gen din regiune, cu un cost total de 25,5 
milioane de lei. Valoarea totală eligibilă a pro
iectului este de 21.145.805,90 lei, valoarea eli
gibilă nerambursabilă din FEDR 18 milioane. 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul 
naţional este de 2.748.962 lei, iar cofinanţa
rea eligibilă a beneficiarului 422.917,32 lei. 

Instituţia de învăţământ a fost inaugurată 
în 1911 şi reabilitarea ei până în 2011 este 

Asociaţia ECOTIC precum şi portalul de 
ştiri HotNews.ro, beneficiind de sprijinul 
Ministerului Mediului a desfăşurat în peri
oada 1 septembrie – 15 noiembrie concur
sul de proiecte vizând promovarea proiecte
lor de ocrotire a mediului înconjurător şi de 
prezervarea, economisirea resurselor. Cam
pania a avut menirea de a creşte nivelul de 
sensibilitate a companiilor private, a institu
ţiilor de stat, şi publice şi a ONGurilor faţă 
de programele de protecţie a mediului.

Festivitatea decernării premiilor a avut 
loc în data de 18 noiembrie la Hotelul 

Decernarea premiilor „Pentru Un Mediu Curat”
Premiul Publicului a fost decernat Colegiului Naţional Octavian Goga 
din Miercurea Ciuc 

general se va mări şi confortul termic al ins
tituţiei de învăţământ, unde începând din 
toamna anului viitor vor învăţa doar clasele 
primare şi gimnaziale, grădiniţa mutânduse 
întro altă clădire. În ultima fază a lucrărilor  
se doreşte şi o reabilitare a zonelor verzi ale 
instituţiei prin mutarea celor două terenuri 
de basketball în spatele şcolii şi rezervarea 
spaţiului rămas pentru un parc. 

Protopopul DarvasKozma József a sub
liniat parteneriatul constructiv dintre con
ducerea oraşului şi reprezentanţii clerului în 
ceea ce priveşte acest proiect, afirmânduşi 
convingerea că investiţia va avea un efect be
nefic şi asupra situaţiei economice din oraş. 

Viceprimarul Antal Attila a explicat că în afa
ra reabilitării clădirii se va reînnoi în întregime 
şi aparatura/echipamentul imobilului. Astfel se 
vor înfiinţa 7 laboratoare (alte 6 de informatică) 
şi fiecare sală de predare va fi dotată cu mijloa
ce moderne audiovizuale. Tot el a afirmat că în 
prezent se desfăşoară procedura de pregătire a 
achiziţiilor publice necesare, iar licitaţiile vor în
cepe în primele luni ale anului 2010.   n

un bun prilej de a comemora în mod cores
punzător cei o sută de ani de existenţă a li
ceului. Proiectul a luat contur printro serie 
de consultaţii între conducerea oraşului şi 
parohia Sfânta Cruce, proprietarul imobilu
lui. Faptul că este vorba de un proiect major 
finanţat de UE, înseamnă şi o serie de pro
vocări pentru urbe, întrucât investiţia va fi 
monitorizată din mai multe părţi. 

În decursul lucrărilor procesul de învăţă
mânt nu va fi perturbat pentru că în timp ce 
se lucrează la una din aripi, în celelalte două 
se desfăşoară în mod normal procesul de pre
dare. Astfel lucrările vor începe la aripa sudi
că, apoi corpul central, aripa nordică şi doar 
la finalizarea acestora se va trece la lucrările 
de şarpantă şi învelitoare, reînnoirea faţadei a 
împrejurimilor, refacerea cadrului natural. 

Edilul oraşului a explicat, că după reabili
tarea clădirii, în afara schimbărilor de aspect 

Intercontinental din capitală. În cadrul 
concursului naţional au participat 31 de 
proiecte, iar în cadrul festivităţii de de
cernare au fot înmânate 31 de diplome şi 
patru premii. 

Premiul Publicului de 1000 euro a reve
nit Colegiului Naţional Octavian Goga din 
Miercurea Ciuc, care a participat la con
cursul naţional „Pentru Un Mediu Curat”, 
cu un proiect propriu intitulat „Stop polu
ării”. În cadrul campaniei de mediatizare şi 
conştientizare a măsurilor pentru salvgar
darea mediului, elevii Colegiului Naţional 

– în pofida frigului – au format în curtea 
instituţiei lor titlul/motoul propriului pro
gram „Stop poluării”. Tot ei au redactat şi 
editat un ecocalendar, care a fost distribu
it în rândul populaţiei municipiului. Ca
lendarul care a conţinut imagini din natură 
a inclus şi sfaturi utile de conştientizare a 
unei conduite menite să ocrotească mediul 
înconjurător. Proiectul Colegiului Naţi
onal fiind unul care a completat pe deplin 
durata concursului naţional (perioada sep
tembrie – mijlocul lunii noiembrie) a inclus 
şi mai multe campanii de curăţire (strânge
rea gunoiului) a unor zone aflate în vecină
tatea municipiului. Astfel de campanii sau 
derulat în zona Szécseny şi în pădurile ce 
înconjoară urbea.  n

Urăm tuturor cititorilor şi locuitorilor urbei un An Nou 
Fericit şi La Mulţi Ani! 

Reînnoirea clădirii Liceului Teoretic „Márton Áron” 
şi a Gimnaziului Romano-Catolic „Segítő Mária” 


