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Plata facturilor 
în numai câteva 
secunde

Anulați facturile pe hârtie, 
solicitați facturile electronice, și 
plătiți-le în jumătate de minut.

Terase de iarnă în 
Miercurea-Ciuc? 
De ce nu?!

Cum putem savura o cafea de 
dimineață sau o ciocolată caldă 
după-amiaza  pe o terasă din 
Miercurea-Ciuc în luna ianuarie?
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2023 – anul șantierelor 
mari și al planificărilor 
pentru viitor

În vara anului 1998, o dele-
gație de cinci persoane din 
Miercurea-Ciuc l-a vizitat cu 
invitația de a „face teatru” 
în Miercurea-Ciuc. Parászka 
Miklós este adeptul esteticii 
pragmatice, care consideră 
că teatrul, arta și cultura nu 
sunt lucruri de dragul lor, ci 
că rolul lor este de a face 
viața oamenilor mai bună 
și mai frumoasă, de a ajuta 
societatea să atingă un nivel 
mai înalt - dorința sa a rezo-
nat, prin urmare, cu apelul 
din Miercurea-Ciuc.  
Împreună cu câțiva actori din 
Satu Mare și Târgu-Mureș, 
respectiv câțiva tineri ab-
solvenți entuziaști, a fondat 
Teatrul „Csíki Játékszín” din 
Miercurea-Ciuc.
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Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Așteptăm observațiile pentru 
reactualizarea PUG-ului!



2

Q&A Digi-CiucQ&A Digi-Ciuc
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#pavilon
Când va fi gata pavilionul din parc? 
Termenul de predare a expirat. 

Antreprenorul a lucrat la racordul de 
apă cât timp condițiile meteo au permis 
acest lucru. Cu toate acestea, au apărut 
probleme cu pânzele freatice, pentru care 
soluția propusă de proiectant s-a dovedit 
până acum nesatisfăcătoare. În timp ce 
nu se lucra pe teren, în atelier s-au ocupat 
de pregătirea elementelor din lemn. De 
îndată ce timpul va permite, lucrările vor 
continua.

#locuri de parcare
Odată cu introducerea noului sistem 
de parcare cu plată, se vor putea 
cumpăra locuri de parcare? 

Regulamentul privind sistemul de parcare 
este în curs de întocmire și se așteaptă o 
dezbatere publică. În urma analizei aplica-
bilității observațiilor primite în cadrul dez-
baterii publice, se poate lua o hotărâre de 
consiliu local și se poate obține aprobarea 
poliției. Vor fi luate în considerare doar 
acele locuri de parcare care fac parte din 
spațiile publice ale orașului. În acest sens, 
toate părțile interesate sunt încurajate să 
participe la dezbaterea publică, care se 
așteaptă să fie anunțată în următoarele 
săptămâni.  

#publicația miercurea-ciuc
Cum pot comanda publicația 
Miercurea-Ciuc la adresa mea 
de domiciliu?

Ziarul nostru este publicat în a doua zi de 
luni din fiecare lună – sau în zilele urmă-
toare în caz de sărbători legale. Puteți 
să o descărcați de pe pagina de internet 
www.miercureaciuc.ro, să o solicitați în 
căsuța dvs. de e-mail, precum și în căsuța 
poștală personală la numărul de tele-
fon 0266 315120 / 239 sau la adresa de 
e-mail press@szereda.ro. Vă rugăm să 
precizați dacă solicitați publicarea în limba 
maghiară sau română.

Foarte multe persoane decid să stea la 
coadă pentru plata utilităților. Dar există 
o altă modalitate de a face acest lucru: 
printr-o singură aplicație smartphone, 
fără a mai risipi hârtie și fără a mai sta la 
coadă. 

M ajoritatea furnizorilor de servicii oferă 
posibilitatea plății online a facturilor. 
Acest lucru este valabil și astăzi, însă 

acum este mult mai facil să plătești prin inter-
mediul aplicațiilor specializate exact în acest 
sens. În România, aplicația Pago este lider de 
piață, cu peste jumătate de milion de descărcări. 
În același timp peste 100.000 de clienți folosesc 
și aplicația un-doi sau mobilPay Wallet, iar lista 
poate continua. 

Principiul de funcționare este, în linii mari, 
același: după înregistrare, puteți alege ser-
viciile care vă sunt utile. În general, le puteți 
utiliza pentru a plăti diverse facturi de utilități, 

de telefonie mobilă, de asigurare obligatorie 
și rovinete. Veți fi notificat atunci când sunt 
emise facturile și când acestea sunt scaden-
te. De asemenea, aplicația oferă posibilitatea 
de a face donații. Se pot plăti în același timp 
abonamente de parcare și de transport public 
pentru diferite orașe. 

Portofelul virtual poate fi conectat la cardul 
dumneavoastră bancar, astfel încât plățile se 
efectuează foarte operativ și cu măsurile de 
securitate obișnuite – dacă doriți, puteți să vă 
protejați cu coduri PIN sau amprente digitale.

Fără a recomanda în mod special utilizarea 
celor trei aplicații menționate sau a altor aplicații 
similare, trebuie remarcat faptul că aplicația 
un-doi este în parteneriat cu furnizori locali de 
servicii, cum ar fi Harvíz SA sau Eco-Csík SRL.

Pe lângă beneficiile pentru mediu, vă re-
comandăm și comoditatea: anulați facturile pe 
hârtie, solicitați facturile electronice, și plătiți-le 
în jumătate de minut. Cam cât durează să vă 
faceți cafeaua de dimineață!  

Plata facturilor 
în numai câteva secunde
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Plictiseala nu este 
permisă nici în acest an! 

2 023 va fi un an interesant din toate punctele de vedere. În 
articolul de mai sus am scris despre dezvoltări, acum ne vom 
axa pe funcționarea orașului. La urma urmei, ce sunt clădirile 

renovate, străzile asfaltate și sistemele inteligente de gestionare a 
traficului fără inimă și suflet? Orașul este „doar” cadrul, dar conținu-
tul suntem noi, locuitorii săi. Și în acest an, Primăria va avea grijă ca 
sufletul să se simtă bine!

Lista evenimentelor organizate și co-organizate de către Primă-
rie cuprinde peste patruzeci de programe.

Pe lângă evenimentele care se repetă de ani și decenii, anul aces-
ta vom întâmpina festivaluri care se înrădăcinează (NyárON Szereda, 
Cloud Youth Festival, UnScene etc.), dar vom organiza și altele noi 
(TEDx, Business Expo).

O caracteristică specială a anului 2023 pentru noi este faptul că 
vom găzdui sărbătorirea carnavalului județean și Ziua celor o mie de 
fete secuiene.

Vă recomandăm calendarul anual al evenimentelor publicat pe 
ultima pagină a publicației noastre!

Vă dorim un An Nou fericit și plin de viață!

Mesajul lunii

Anul curent va fi caracterizat prin imple-
mentarea unor proiecte de anvergură 
precum și prin planificarea unor investiții 
majore. Proiectele de mobilitate finanțate 
de UE urmează să fie finalizate în acest an. 
În același timp ne pregătim pentru moder-
nizarea pe scară largă a rețelei de străzi, re-
novarea completă a  unui cartier din centrul 
orașului, izolarea termică a clădirilor publice 
și a blocurilor de locuințe, precum și pentru 
îmbunătățirea transportului public. 

A nul trecut locuitorii municipiului s-au 
obișnuit cu realizarea unor proiecte 
majore care le-au perturbat rutina 

zilnică: închiderea pasajului peste calea ferată 
și a stației de autobuz i-a scos pe mulți oameni 
din zona lor de confort. Totuși putem spune că 
atât orășenii, cât și navetiștii au trecut cu brio de 
acest test. Lucrările importante produc schimbări 
foarte mari, iar în acest an obiectivele noastre 
sunt îndrăznețe, așa că trebuie să ne obișnuim cu 
șantiere pe termen lung.

Lucrări în regim de viteză
Proiectele din ciclul de finanțare UE 2014-

2021 trebuie finalizate până la sfârșitul anului. 
Cel mai spectaculos proiect este, fără îndoială, 
renovarea pasajului peste calea ferată, aceasta 
avansând în cel mai bun ritm. Renovarea stației 
de autobuz avansează într-un ritm acceptabil, 
în timp ce construcția depoului pentru autobu-
ze și a stației de combustibil reprezintă în con-
tinuare o provocare. Renovarea străzii Harghita 
reprezintă, de asemenea, o provocare majoră, 
dar alte două componente sunt încurajatoare: 
livrarea autobuzelor nu va fi o problemă, iar 

elementele de management al traficului pot fi 
livrate la timp.

Tot din bani europeni sunt finanțate lucrările  
atelierului de la Liceul Tehnic „Kós Károly”, reno-
varea Grădiniței „Micimackó” și reabilitarea unui 
spațiu verde din zona Băile Miercurea Ciuc. Toate 
trei ar trebui să fie finalizate în acest an.

Tot în acest an au termene de finalizare 
construirea sălii de sport a Liceului de Artă „Nagy 
István” și a Școlii Gimnaziale „Petőfi Sándor”.

Se pare că cel mai spectaculos loc de joacă 
din oraș, „Broasca din poveste” va fi de asemenea 
finalizat în primăvară.

Planificăm foarte multe proiecte
Există o mulțime de alte proiecte în faza de 

planificare: zeci de șantiere ar putea fi deschise 
anul viitor în cadrul Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR), Programul „Anghel Saligny”.  
În același timp proiectul tehnic (PT) al centurii 

ocolitoare prin zona de vest al orașului, care cu-
prinde și comunele Ciceu și Siculeni, ar trebui să 
fie finalizată în acest an. 

Nu există suficient spațiu în ziar pentru a aco-
peri toate detaliile relevante, așa că vom prezenta 
pe scurt proiectele din acest an care necesită PT. 

Datorită Programului „Anghel Saligny”, rețea-
ua de drumuri a municipiului poate fi moderni-
zată. Cu puțin noroc, anul acesta ar putea începe 
și lucrările pe străzile Kós Károly (zona pietruită), 
Zorilor, Salcâm, Fabricii, și, cu mare noroc, și pe 
aleea Pictor Nagy István. Ar trebui să facem un 
mare pas înainte și în ceea ce privește viitoarea 
asfaltare a zonei Szécseny – unde asfaltarea este 
influențată de construcția rețelelor de apă și ca-
nalizare, și extinderea rețelei de gaz. În acest caz 
subvențiile UE și cele guvernamentale ar putea 
fi folosite pentru a începe lucrările la utilități în 
decursul acestui an. 

Două contracte de finanțare au fost deja 
semnate în cadrul PNRR: achiziționarea de 
autobuze electrice, precum și pentru actualiza-
rea planului urbanistic general. Vor urma și altele 
în luna ianuarie: se vor finaliza planurile privind 
renovarea Galeriei „Nagy Imre”, a primăriei și a 
centrului de relații cu publicul, a Teatrului „Csíki 
Játékszín” și a blocului de locuințe pe strada Gál 
Sándor nr. 2–4. 

Există perspective bune pentru izolarea ter-
mică a douăsprezece blocuri de locuință. Odată 
ce contractul de finanțare va fi semnat, PT-urile 
trebui să fie gata în șase luni, și dacă licitațiile vor 
decurge conform planului, și construcția ar putea 
începe în acest an.

Lista ar putea continua. Încheiem acest articol 
cu extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaz 
în Ciba, Szécseny și Agyagfalva. În general, avem 
în vedere dezvoltări majore din centrul orașului 
până la periferie. Pentru informații actualizate 
despre proiecte, vă rugăm să urmăriți paginile de 
Facebook Primăria Miercurea-Ciuc, precum și 
paginile primarului Korodi Attila și viceprimarului 
Bors Béla!

Contăm pe înțelegerea populației și pe adap-
tarea lor la noile condiții din oraș! 

2023 – anul șantierelor mari 
și al planificărilor pentru viitor
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SC Eco-Csík SRL colectează și în acest 
an brazile după Crăciun. Aceștia sunt 
apoi tocați și vânduți ca combustibil, 
fiind astfel posibilă reciclarea acestora. 

L ocuitorii din cartierele de blocuri sunt 
rugați să își pună brazii la punctele de 
colectare a deșeurilor, iar locuitorii din 

casele particulare îi pot pune lângă pubele de 
gunoiul menajer în ziua colectării deșeurilor!

De asemenea, am dori să reamintim locu-
itorilor că în prima zi de luni a fiecărei luni, în 
curtea societății Eco-Csík colectează gratuit 
tipurile de deșeuri care, în multe cazuri, ar tre-
bui să fie colectate contra cost: mobile, saltele, 
anvelope, deșeuri electronice, plastic, metal, 
sticlă, hârtie și deșeuri de carton reciclabil. De-
șeurile de construcții și deșeurile periculoase 
nu sunt acceptate!

Să colectăm separat 
și brazile aruncate!

D eși săriturile cu schiurile nu este cel mai puternic sport de iarnă în Miercurea-Ciuc, 
deceniile anterioare au fost promițătoare pentru această ramură. 
Un loc emblematic a fost trambulina pentru sărituri cu schiurile din Șuta, care a 

fost construit de schiori entuziaști pe parcursul a doi ani de muncă și cooperare comunitară. 
Turnul finalizat în 1934, avea o înălțime de 25 de metri, iar legenda spune că prima săritură a 
fost efectuată de către o sanie scăpată de sub control. Complexul includea un adăpost de 
iarnă, iar Șuta era un loc popular și pentru cursele de schi fond. Locația a găzduit competiții 
locale și regionale, dar cel de-al Doilea Război Mondial a întrerupt activitatea, și stațiunea 
de schi Șuta a intrat în declin. 
În prima jumătate a anilor ʼ60, turnul a fost reconstruit prin colaborarea schiorilor: construcția 
a fost finalizată în 1964, iar pe baza unor planuri ambițioase, Federația Română de Schi a ofe-
rit în cele din urmă sprijin financiar. Cu toate acestea, din cauza condițiilor proaste de zăpadă, 
Reuniunea Mondială a Tineretului de la Miercurea-Ciuc, planificată pentru începutul anilor 
1970, a fost anulată și, pe măsură ce între timp au fost construite instalații mai bune de sărituri 
cu schiurile (de exemplu, în Hargita-Băi), cea de la Șuta și-a pierdut popularitatea în rândul 
sportivilor. Potrivit amintirilor antrenorului de schi Borbáth Ágoston, pe „noua” rampă nu a 
avut loc nici-o competiție oficială. Repararea acestuia s-a încercat o singură dată, însă mate-
rialele de construcție livrate la fața locului au fost furate. La momentul schimbării regimului, 
doar adăpostul mai era în picioare, dar și acesta a fost „consumat” treptat. La începutul anilor 
2000, a existat, de asemenea, ideea de a reconstrui complexul de schi Șuta, dar din cauza 
lipsei de finanțare, nu a fost niciodată realizată.

Surse: Vofkori György, Csíkszereda és Csíksomlyó képes története – Typografika, Békéscsaba 2007
Pál Pál Előd: A csíki síiskola – Csíkszereda Kiadóhivatal, 2010 (pag. 13–15, 29–30)

Kovács Attila: Nem lesz semmi a sutai síugrósánc-komplexumból in Székelyhon, 19 ianuarie 2016

Impozitele 
și taxele locale 
pentru anul 2023
În sfârșit s-a rezolvat dilema la nivel național 
privind stabilirea taxelor și impozitelor locale: s-a 
hotărât prorogarea aplicării prevederilor OG nr. 
16/2022 pentru data de 01.01.2025, fiind impo-
sibil de aplicat începând cu 01.01.2023. Astfel 
în data de 27 decembrie 2022 Consiliul Local 
al municipiului a putut să adoptate hotărârea pri-
vind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru 
anul 2023. În municipiul Miercurea-Ciuc aceste 
taxe nu vor crește. Dar se va aplica indexarea 
anuală obligatorie conform legilor în vigoare, 
proporțională cu rata inflației aferentă anului 
2021. Indexarea va fi de 5,1%.

T imp de cinci luni autoritățile locale au aștep-
tat prorogarea OG nr. 16/2022 iar pe data 
de 20 decembrie, s-a aprobat decizia de a 

amâna până în 2025 aplicarea ordonanței care impu-
nea un impozit pe clădiri legat de valorile notariale. 
Astfel metodologia de calcul al impozitului rămâne 
neschimbată. Evidențiem faptul că în cazul clădirilor 
nerezidențiale (în care se desfășoară activități econo-
mice) deținute de persoane juridice/fizice, impozitul 
pe clădiri se va calcula în baza evaluărilor obligatorii.

Contribuabilii sunt încurajați să își plătească 
datoriile publice online, de preferință prin intermediul 
portalului www.ghiseul.ro. Cei care nu pot să facă 
acest lucru pot plăti personal la casieria Primăriei 
(strada Mihail Sadoveanu nr. 4) de luni până miercuri 
între orele 8-13 și 14-17, joi între orele 8-13 și 14-16, iar 
vineri între orele 8-12.
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Premiatul 
Pro Urbe al lunii

Parászka Miklós 
actor, regizor, director de teatru
(26 ianuarie 1953) 

N ăscut la Făgăraș, a absolvit studiile liceale la Gheorgheni (1972), apoi 
a absolvit Institutul de teatru „Szentgyörgyi István” din Târgu-Mureș 
(1978). În 1986, a pus în scenă „Generația sacrificială”, piesa autorului 

român Jean Valjean, care a marcat implicarea sa în regie. A devenit regizor în 
1990 și a fost profesor la Universitatea de Arte din Târgu-Mureș până în 1996.
În vara anului 1998, o delegație de cinci persoane din Miercurea-Ciuc l-a 
vizitat cu invitația de a „face teatru” în Miercurea-Ciuc. Parászka Miklós 
este adeptul esteticii pragmatice, care consideră că teatrul, arta și cultura 
nu sunt lucruri de dragul lor, ci că rolul lor este de a face viața oamenilor 
mai bună și mai frumoasă, de a ajuta societatea să atingă un nivel mai înalt 
- dorința sa a rezonat, prin urmare, cu apelul din Miercurea-Ciuc. 
Împreună cu câțiva actori din Satu Mare și Târgu-Mureș, respectiv câțiva 
tineri absolvenți entuziaști, a fondat Teatrul „Csíki Játékszín” din Miercu-
rea-Ciuc. Până în anul 2000, a condus în paralel teatrele din Miercurea-Ci-
uc și Satu Mare, fiind angajat ca regizor și la Teatrul „Szigligeti” din Oradea. 
În anul 2000, a demisionat de la teatrul din Satu Mare și s-a dedicat 
companiei din Miercurea Ciuc, fiind urmat și de actorul Fülöp Zoltán.
A creat o trupă puternică în Ciuc, iar sub conducerea sa sala studio al 
teatrului a fost numit după Hunyadi László, un alt actor fondator din Târ-
gu-Mureș, care a murit în 2001. 
Mulțumit repertoriului variat și sistemului de abonamente adresat tuturor 
vârstelor, în cele aproape două decenii reușește să construiască, să creeze 
o bază stabilă de public iubitor de teatru. Timp de douăzeci de ani a con-
dus Teatrul „Csíki Játékszín”, de unde s-a retras la începutul anului 2018.
În 1992, a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la Colocviul Teatrel-
or Minorităţilor Naţionale de la Sfântu Gheorghe cu comedia lui Örkény 
István: „Kulcskeresők”. În 1994 a fost distins cu Premiul Kádár Imre al 
Asociaţiei Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania, iar în 1998 cu 
Premiul Páskándi Géza. 
În 2009, primarul municipiului Miercurea-Ciuc i-a acordat Premiul Pro 
Urbe cu ocazia celei de-a zecea aniversări a Teatrului „Csíki Játékszín”. 
La împlinierea frumoasei vârste de 70 de ani, Vă urăm la mulți ani!

Sursa: 
Enciclopedia Teatrului Maghiar (mek.oszk.hu)
Enciclopedia literară româno-maghiară online (kriterion.ro)
Documentar despre înființarea teatrului, începuturile sale și ultimii 20 de ani 
ai Teatrului „Csíki Játékszín” (2019)  
Wikipedia

Așteptăm observațiile 
pentru reactualizarea 
PUG-ului!
Actualul Plan Urbanistic General și Regulamentul Urba-
nistic Zonal al Municipiului Miercurea-Ciuc a fost aprobat 
de către Consiliul Local în 2012. Deși este valabil până în 
2032, schimbările sociale, administrative și economice 
din ultimii zece ani fac necesară actualizarea acestuia. 
Procesul a început, iar locuitorii au timp până pe 30 
ianuarie să-și prezinte observațiile.

P rimarul Korodi Attila și viceprimarul Bors Béla au rezumat 
punctele cheie în cadrul unei conferințe de presă. După 
cum au subliniat, actualizarea are scop dublu: noul Planul 

Urbanistic General (PUG) introduce măsuri de reducere a birocra-
ției, respectiv stabilește limita intravilanului conform limitei parcele-
lor (eliminând astfel posibilitatea ca unele parcele să fie parțial 
intravilan și parțial extravilan).

Pe termen mediu și lung, PUG-ul stabilește direcția de dez-
voltare din perspectivă localității, a traseelor și coridoarelor de 
transport. Actualul PUG a fost elaborat între 2008 și 2012 iar după 
actualizare va fi valabil până în 2032.

Procesul de actualizare începe acum și va cuprinde o serie de 
forumuri publice organizate în mai multe etape: cu locuitorii, în 
principal online, și cu antreprenorii și profesioniștii în persoană.

Dacă aveți sugestii pe tema actualizării (de ex.: limita intravi-
lanului și extravilanului) o puteți împărtăși prin completarea unui 
chestionar. Chestionarul se găsește pe www.miercureaciuc.ro în 
meniul Administrație/Urbanism/Plan Urbanistic General/Reactu-
alizare și, după ce îl completați, îl puteți trimite la adresa urban@
szereda.ro, sau îl puteți obține de la Centrul de Relații cu Publicul al 
Primăriei (str. Mihail Sadoveanu nr. 4) și îl puteți depune personal 
la ghișeul nr. 5. În toate cazurile, observațiile vor primi răspuns de la 
Direcția Urbanism și vor fi atașate ca anexă la dosarul de reactua-
lizare PUG.

Municipalitatea a obținut și finanțare europeană pentru reac-
tualizare: contractul de finanțare prin Planul Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR)are o valoare de 3,85 milioane de lei, fiind 
semnat în decembrie anul trecut de către primarul Korodi Attila și 
ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

FOTÓ: LÁSZLÓ F. CSABA
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Focus

Am premiat cei mai buni sportivi 
din Miercurea-Ciuc

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc a organizat pentru a doua oară în data de 29 decembrie 2022 Gala 
„Sportivul Anului”, în cadrul căreia au fost premiați cei mai buni sportivi și antrenori al orașului. Premiile au 
fost acordată în unsprezece categorii, în cadrul unui eveniment deschis tuturor la Cinema „Csíki Mozi”. 

În cadrul galei au fost acordate două tipuri de premii. Premiile profesionale au fost acordate în unspreze-
ce categorii diferite, pe baza rezultatelor trimise juriului de către antrenori. Clasamentul a fost stabilit de 
Comitetul Sportiv, alcătuit din sportivi, antrenori, jurnaliști sportivi și consilieri locali. Comitetul a nomina-
lizat, de asemenea, sportivii individuali și echipele care concurează pentru premiul publicului.
În cadrul galei, primarul Korodi Attila și viceprimarul Sógor Enikő au mulțumit munca și devotamentul 
sportivilor care au reprezentat municipiul nostru la un nivel atât de înalt.

Iată cei mai buni:
Sportiva feminină al anului 
1. Szász Kincső (squash)
2. Pongrácz Vákár Kriszta (patinaj viteză)
3. Ferencz Katalin (ecvestru – tip Military)

Sportivul masculin al anului 
1. Szőcs Elemér (judo)
2. Gegő Hunor (orientare pe schiuri)
3. Erőss Koppány (motocross)

Antrenorul anului 
1. Kelemen Zoltán (patinaj artistic)
2. Albu Botond (judo)
3. Szász László (squash)

Echipa anului 
1. Sportklub Csíkszereda (hochei de gheață)
2. FK Csíkszereda – női csapat (fotbal)
3. FK Csíkszereda – férfi csapat (fotbal)

Antrenorul anului - echipe 
1. Ilyés Róbert (fotbal)
2. Hozó Levente (hochei de gheață)
3. Albu László (fotbal)

Sportiva feminină junioare al anului 
1. András Vivien-Bernadett (biatlon)
2. Lajos Orsolya (judo)
3. Barta Nóra (patinaj viteză)

Sportivul masculin juniori al anului 
1. Novák Edmond (ciclism)
2. Mánya Szilas (orientare pe schiuri)
3. Mihály Hunor (judo)

Antrenorul anului la juniori 
1. Sinka Szabolcs (judo)
2. Kinda Géza (snowboard)
3. Dombi Gyula (taek-van-do)

Echipa de juniori al anului 
1. FK Csíkszereda U19 (fotbal)
2. VSK-ISK Csíkszereda U18 (hochei de gheață)
3. ISK Csíkszereda U16 (hochei de gheață)

Antrenorul anului – echipe de juniori 
1. Demény Norbert (fotbal)
2. Györgypál Tamás–János Imre (hochei de gheață)
3. Gál Sándor–Todor Krisztián (hochei de gheață)

Sportivul anului – sportivi cu dizabilități (masculin)
1. Tămîrjan Róbert (triatlon, duatlon)

Premiile publicului:
1. Echipa favorită: Sportklub Csíkszereda 
2. Sportivul favorit: Tămîrjan Róbert

Premii speciale: 
Farkas Gábor és Bodó Szende (dans competițional)
Biró Sándor (șah)
Csúcs András (orientare pe schiuri)
Tamás László „Egér” (suporteri)
Papp Szabolcs (hochei de gheață)
Bartalis Henrietta (snowboard)

Felicitări! 

Sponsori: Nest Ciuc, Harplast

FOTOGRAFII: MIHÁLY LÁSZLÓ
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Consiliul Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc s-a întrunit în ședință ordinară 
pe data de 22 decembrie 2022, iar în 
ședințe ordinare pe șase ori. Hotărârile 
din decembrie 2022 sunt următoarele:

 � Hotărârea nr. 385
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 386
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Digita-
lizarea procesului de citire a contoarelor de apă la 
Harvíz SA”

 � Hotărârea nr. 387
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
382/2022 privind prelungirea termenului unor 
contracte având ca obiect locuinţele construite de 
către ANL

 � Hotărârea nr. 388
privind aprobarea modificării şi completării anexei 
Contractului de administrare nr. 336/2021 încheiat 
cu Consiliul de Administraţie al Grădiniţei „Napoc-
ska” Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 389
privind aprobarea documentaţiei proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiect şi a indicatorilor aso-
ciaţi acestuia „Realizarea capacităţilor de produc-
ţie energie din surse regenerabile prin montarea 
panourilor fotovoltaice” – 12 locaţii

 � Hotărârea nr. 390
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 264/2022 
privind aprobarea depunerii proiectului „Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidenţiale multifamiliale 
din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. Revoluţiei din 
Decembrie nr. 13”, inclusiv anexei privind descrierea 
sumară a investiţiei propuse şi a valorii maxime 
eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 391
privind aprobarea participării Municipiului Mier-
curea-Ciuc prin aprobarea depunerii Cererii de 
finanţare şi implementarea proiectului „Realizarea 
pistei cicloturistice din judeţele  Mureş, Harghita 
si Covasna” de către UAT Judeţul Harghita prin 
Consiliul Judeţean Harghita în parteneriat cu UAT. 
Judeţul Mureş şi UAT Judeţul Covasna

 � Hotărârea nr. 392
privind aprobarea Planului de atenuare şi pre-
venire a schimbărilor climatice (CLIMADAPT) în 
municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 393
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 şi estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 394
aprobarea modificării Hotărârii nr. 316/2020 cu 
modificările şi completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 395
privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 
267/2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

Hotărârile
Consiliului
Local

„Renovarea energetică pentru clădiri rezidențiale 
multifamiliale din Municipiul Miercurea-Ciuc – str. 
Kossuth Lajos nr. 17–19–21–23”, inclusiv anexei 
privind descrierea sumară a investiției propuse și a 
valorii maxime eligibile a proiectului

 � Hotărârea nr. 396
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare cu 
titlul: „Extinderea sistemului de canalizare menaje-
ră în zona Csiba din Miercurea-Ciuc”

 � Hotărârea nr. 397
privind aprobarea modificării și completării Hotă-
rârii nr. 6/2008 privind însușirea Listei de inventar 
cu bunurile care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Miercurea-Ciuc, cu modificările și 
completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 398
privind aprobarea acceptării donațiilor oferite 
Municipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 399
privind aprobarea alipirii unor terenuri, situate în 
municipiul Miercurea-Ciuc, str. Rét, în vederea 
intabulării acestuia

 � Hotărârea nr. 400
privind aprobarea abrogării Hotărârii nr. 224/2022 
privind aprobarea Studiului de oportunitate refe-
ritor la terenul situat în municipiul Miercurea-Ciuc, 
str. Mihail Sadoveanu nr. 29/A

 � Hotărârea nr. 401
privind aprobarea punerii la dispoziția Distribuției 
Energie Electrică Romania SA (DEER) Sucursala 
Harghita, a unui teren aflat în proprietatea publică 
al municipiului Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 402
privind aprobarea studiului de oportunitate în vede-
rea achiziționării a unui imobil, situat în Harghita-Băi

 � Hotărârea nr. 403
privind aprobarea dezlipirii unui teren, situat în mu-
nicipiul Miercurea-Ciuc, str. Inimii nr. 16, în vederea 
intabulării acestuia

 � Hotărârea nr. 404
privind aprobarea prelungirii termenului de 
locațiune al Contractului de închiriere nr. 7/2003, 
încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România

 � Hotărârea nr. 405
privind aprobarea prelungirii termenului de locațiune 
al Contractului de închiriere nr. 8/2003, încheiat cu 
Asociația Națională a Surzilor din România

 � Hotărârea nr. 406
privind aprobarea atribuirii în folosință a terenului 
aferent locuinței, în favoarea persoanelor care 
au cumpărat apartamente construite din fondul 
locativ de stat

 � Hotărârea nr. 407
privind aprobarea acceptării donației oferită Muni-
cipiului Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 408
pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 
214/2022 al Consiliului Local Miercuea-Ciuc, pri-
vind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare 
Urbană al Municipiului Miercurea-Ciuc precum 
și a zonei Urbane Funcționale aferente, varianta 
română și maghiară pentru perioada 2021–2030

 � Hotărârea nr. 409
privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea nr. 
148/2016 privind aprobarea prețului de produce-
re și distribuție a energiei termice, prestator SC 
Goscom SA Miercurea-Ciuc, cu modificările și 
completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 410
privind aprobarea numărului asistenților personali 
ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de 
indemnizații lunare cuvenite persoanelor cu han-

dicap grav, sau reprezentanților legali ai acestora 
pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 411
privind desființarea serviciului social „Cantina de 
Ajutor Social” din cadrul Direcției de Asistență 
Socială– Municipiul Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 412
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul Consiliului Local al Municipiului Miercu-
rea-Ciuc pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 413
privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de 
interes local pentru anul 2023, pentru persoa-
nele apte de muncă beneficiare de ajutor social 
conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 414
privind modificarea Hotărârii nr. 215/2020, privind 
aprobarea modificării statului de funcții și a 
organigramei Ansamblului Național Secuiesc Har-
ghita, cu modificările și completările ulterioare

 � Hotărârea nr. 415
privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale (anul 2022) a mana-
gementului la instituțiile publice de cultură aflate în 
subordinea Consiliului Local Miercurea-Ciuc 

 � Hotărârea nr. 416
privind transferarea zilelor de concediu de odihnă 
neefectuate în anul 2022 ale primarului și vicepri-
marilor în anul 2023

 � Hotărârea nr. 417
privind aprobarea schimbării a destinației imobilu-
lui situat în municipiul Miercurea-Ciuc, str. Márton 
Áron nr. 50 aflat în domeniul public al municipiului 
Miercurea-Ciuc

 � Hotărârea nr. 418
privind aprobarea planului de acțiune locală pen-
tru incluziunea cetățenilor români de etnie romă 
din municipiul Miercurea-Ciuc pentru perioada 
2023–2027

 � Hotărârea nr. 419
privind aprobarea protocoalelor de colaborare 
încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității 
Sociale și Municipiul Miercurea-Ciuc pentru imple-
mentarea proiectului „HUB de servicii”

 � Hotărârea nr. 420
privind aprobarea ajutorului de exploatare pentru 
infrastructura sportivă administrată de societatea 
Csíki Sport és Rekreatív SRL pe anul 2023

 � Hotărârea nr. 421
pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 
360/2018 al Consiliului Local Miercurea-Ciuc, 
privind aprobarea studiului de fezabilitate privind 
„Sistemul de management al traficului”

 � Hotărârea nr. 422
privind modificarea Hotărârii nr. 43/2022 privind 
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al mu-
nicipiului Miercurea-Ciuc pe anul 2022 și estimări 
pentru anii 2023–2025

 � Hotărârea nr. 423
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, 
precum și a taxelor speciale în municipiul Miercu-
rea-Ciuc pentru anul 2023

 � Hotărârea nr. 424
privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local nr. 195/2022 privind aprobarea delegării 
gestiunii prin concesionare directă a serviciului 
public de administrare a domeniului public și privat 
–activitatea de administrare și exploatare a baze-
lor sportive și de agrement în municipiul Miercu-
rea-Ciuc în favoarea Csíki Sport és Rekreatív SRL
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Flowchart

T erasele sezoniere din Miercurea-Ciuc sunt reglementa-
te de anexa la Hotărârea CL nr. 11/2014. Regulamentul 
se aplica doar sezonului de vară, care în regulament 

este stipulat între 1 aprilie și 31 octombrie. 
În luna martie al anului trecut, în regulament a fost inclusă 

perioada de extrasezon, iar în luna mai reglementarea a fost 
îmbunătățită. Hotărârea cu regulamentul actual este cea cu nr. 
144/2022. Cu toate acestea, a doua jumătate al anului trecut a 

fost marcată de incertitudine fiscală din 
cauza unui decret guvernamental, care 
a ridicat o serie de întrebări cu privire la 
plățile de impozite și taxe pentru anul 
2023. Această incertitudine a fost rezol-
vată la București abia în luna decembrie, 
astfel că proiectul de hotărâre privind im-
pozitul pentru acest an a putut fi adoptat 
de către Consiliul Local doar la sfârșitul 
lunii decembrie. Acest lucru înseamnă că 
taxa pentru terasele de iarnă este acum 
definită: operatorii vor trebui să plăteas-
că doar o taxă zilnică de 50 de bani pe 
fiecare metru pătrat. 

La începutul lunii ianuarie, doar o 
singură unitate comercială din Miercu-
rea-Ciuc se folosește de această posibi-

litate. Sperăm ca din sezonul următor mai mulți comercianți să 
se folosească de această posibilitate. Unitățile de alimentație 
publică pot lua măsuri chiar acum pentru a-și deschide terasele 
pe timp de extrasezon.

Terasele de iarnă, ca și cele de vară, pot fi construcții de-
montabile provizorii sau amenajări de mobilier și umbrele, fără 
elemente constructive. În primul caz, este necesară o autorizație 
de construcție pentru structuri temporare (eliberată pe baza 
unui certificat de urbanism), precum și încheierea unui contract 
cu Municipiul Miercurea-Ciuc. În cazul teraselor amplasate în zo-
nele protejate ale monumentelor istorice, în ansamblurile urbane 
istorice și zonele centrale protejate, se va obține avizul Direcției 
Județene de Cultură Harghita. În cazul teraselor care pot fi 
clasificate ca amenajări de mobilier, nu este necesară o autoriza-
ție de construcție, ci doar un aviz de urbanism și un contract cu 
municipalitatea. 

Reagulamentul specifică din ce materiale și unde pot fi 
construite diferitele tipuri de terase. Mai exact, unde NU pot fi 
construite: de exemplu, nu trebuie să obstrucționeze traficul 
pietonal sau ciclist și trebuie să fie construite la o distanță de 
siguranță față de trecerile de pietoni și instituțiile de învățământ. 
Construcția de terase nu trebuie să afecteze pavajul străzii.

Terasele de iarnă pot fi închiriate pentru minimum o lună, iar 
dacă se închiriază spațiul pentru minimum trei luni, solicitantul va 
beneficia de o reducere de 10%.

În prezent, există numeroase solu-
ții pentru încălzirea teraselor, pe care 
operatorii le pot folosi în mod creativ. 
Prin urmare, încurajăm antrepreno-
rii să profite de oportunitatea de a 
opera terase de iarnă! Și încurajăm 
concitadinii să vină și să se bucure de 
o terasă bine pregătită și încălzită și 
să consume la întreprinderile noastre 
locale, contribuind astfel la îmbunătă-
țirii comunității și economiei locale!

Haideți pe terase!   

Cândva ar fi fost de neconceput 
să-ți petreci timpul iarna pe terasele 
diferitelor restaurante sau cafenele. 
Cadrul juridic, fiscal este mai permi-
siv în acest sens, dotările tehnolo-
gice sunt disponibile, iar iernile din 
ce în ce mai călduroase contribuie 
(din păcate sau nu) la această nouă 
tendință. Cum putem savura o cafea 
de dimineață sau o ciocolată caldă 
după-amiaza în condiții civilizate pe 
o terasă din Miercurea-Ciuc în luna 
ianuarie? Iată.

Terase de iarnă în Miercurea-Ciuc? De ce nu?!

– Romeo, ah! De ce ești tu Romeo?
– Pentru că asta scrie aici, în buletin.

CARICATURĂ DE HORVÁTH SZEKERES ISTVÁN
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Ce s-a întâmplat în oraș în luna decembrie

Cronică

S-au deschis ferestrele 
magiei Adventului

Locuitorii municipiului deschiși la chemarea 
Adventului, și-au „îmbrăcat” din nou feres-
trele cu decorațiuni festive. Anul acesta s-au 
înscris 125 de persoane la Calendarul viu de 
Advent și au contribuit la magia așteptării 
cu decorațiuni unice sau au participat cu 
entuziasm la „vânătoarea de ferestre”.

Sărbătoarea națională a României

Cu ocazia sărbătorii națională a țării, comuni-
tatea locală românească a comemorat în mod 
tradițional Marea Adunare de la Alba Iulia din 
1918 cu o ceremonie militară și bisericească.

Mulțimi în așteptarea lui 
Moș Crăciun
O mulțime fără precedent de copii 

l-a întâmpinat pe Moș Crăciun în Piața 
Libertății din Miercurea-Ciuc, unde sute de 
copii au primit mici cadouri livrate de ajutorii 
Moșului cu mașini de ambulanțe.

Servicii mai eficiente pentru clienți

Începând cu prima zi lucrătoare a lunii 
decembrie, SPCLEP Miercurea-Ciuc a 
demarat un nou program de deservire a so-
licitanților de acte de identitate. Acest lucru 
înseamnă că noul serviciu va putea deservi 
aproape 400 de persoane pe lună, față de 
300 până acum. 

A început instalarea 
indicatoarelor cu numele 
străzilor

La intersecția străzilor Kossuth Lajos și bu-
levardul Timișoarei au fost instalate primele 
indicatoare cu numele străzii. Ca o noutate, 
noile indicatoare au fost completate cu 
spații suplimentare pentru afișarea numere-
lor imobilelor pe care sunt montate de către 
personalul Direcției Municipale de Floricolă. 

Campionat de înot cu participare 
record

În perioada 8–11 decembrie în Piscina „Csíki 
Csobbanó” au avut loc campionatele na-
ționale de înot, categoria cadeți. Proba de 
cursă scurtă, organizat pentru prima dată, a 
atras aproapre 500 de concurenți – cel mai 
mare număr de concurenți care au participat 
vreodată la un campionat național de înot în 
România, la orice categorie.

Accent pe echilibrul 
mental pentru profesori și 
elevi

Centrul de Educație Spektrum și Casa 
Corpului Didactic „Apáczai Csere János” 
au organizat o conferință pentru profesori 
pe tema educației. Subiectul central a fost 
echilibrul spiritual al elevilor și profesorilor. 
Au avut loc seminarii, activități de grup pre-
cum și o ceremonie de premiere intitulată 
Înger Păzitor Digital.

Patinaj public în balon

A început patinajul public la patinoarul ar-
tificial „Molnár Lajos”: sâmbătă și duminică, 
între orele 13–15 și 18–20, tineri și vârstnici 
pot patina împreună într-un mod organizat 
și sigur. Închirierea de patine și distracția 
sunt garantate!

Donații de Advent 

În urma unui apel al Primăriei, prin 
inițiativa desfășurată în parteneriat cu Ca-
ritas Alba Iulia și Serviciul de Ajutor Maltez 
în România, s-a strâns o cantitate uriașă de 
donații pentru a aduce bucurie bătrânilor din 
Miercurea-Ciuc care locuiesc singuri: 35 de 
cutii mari, 75 de cutii de diferite dimensiuni 
și 374 de sacoșe cu alimente neperisabile și 
desene de copii au fost colectate din școli. 
Vă mulțumim! 

O strategie unică privind 
schimbările climatice

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc 
a adoptat un document strategic legat de 
protecția climei, care va juca un rol important 
în absorbția fondurilor europene în următorii 
ani. CLIMADAPT este un document justifica-
tiv pe care îl au doar câteva municipalități din 
întreaga țară și, prin urmare, va fi un avantaj în 
viitoarele proiecte pentru eficiență energeti-
că și dezvoltarea infrastructurii.

Oameni pentru oraș

Antreprenori și conducători de instituții au 
fost premiați în cadrul celei de-a doua ediții 
a premiilor Oameni pentru oraș. 

S-a lansat un nou post 
radio local

Un nou post de radio comercial numit Rádió 
GaGa Csíkszék a fost lansat în Miercu-
rea-Ciuc, pe frecvența 93,9 FM.

Lansare de carte pe temă 
unică

Primăria Municipiului Miercurea-Ciuc și Aso-
ciația Full Culture au prezentat în sala festivă 
a Primăriei o adevărată curiozitate de carte: 
volumul intitulat „Din bucătăria franciscani-
lor” prezintă rețete vechi de câteva secole, 
punând în context istoric caracteristicile 
gastronomice ale perioadelor respective. 

TREES – o aplicație pentru copaci și 
siguranță publică

Trasabilitatea, comunicarea bidirecțională 
între locuitorii din oraș și primărie și educația 
privind mediul înconjurător – acestea sunt 
cele trei principii care stau la baza aplicației 
pentru smartphone TREES, implementată 
de către Asociația Project Bag. Dacă vedeți 
un copac periculos în spațiile publice din 
Miercurea-Ciuc, merită să folosiți aplicația 
pentru a semnala problema!

În memoria lui László 
Müller

Cu onoruri bisericești și militare, în prezența 
rudelor și a prietenilor, l-am comemorat 
pe sublocotenentul Müller László, conce-
tățeanul nostru, care a fost rănit mortal în 
timpul revoluției, în Brașov, în noaptea de 22 
spre 23 decembrie 1989.

CloudDay în decembrie

Pentru a doua oară, ClouDay a atras tinerii 
din oraș într-un singur spațiu. De această 
dată s-a concentrat pe subiectul modei și 
autocunoașterii.

Sportivii anului au fost 
premiați

Cei mai buni sportivi și antrenori din 2022 
au fost premiați de Primărie în cadrul unei 
gale organizate la Cinema „Csíki Mozi”. 
Citiți mai multe despre acest eveniment pe 
paginile 6-7.

Scripcarul de pe acoperiș, 
pe scena teatrului

După șaisprezece ani, piesa muzicală de 
mare succes „Scripcarul de pe acoperiș”, 
bazată pe opera lui Joseph Stein, a fost 
prezentată din nou pe scena Teatrului „Csíki 
Játékszín”. 
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Mihalydeak Maria
Köteles-Balogh Iuliu-Francisc
Silló Andrei
Korodi Francisc
Dorgó Juliana
Mihalydeák Iosif
Dombi Regina
André Ana-Elizaveta

Sárossy Attila-Ladislau
János Ana
Filimon Melania
Vorzsák Csilla
Imets Susana-Ecaterina
Tompos Márta
Kosa Ecaterina
Czitrom Zoltan-Cezar

Adam Daniela-Gabriela
Kovács Margareta
Bodor Ilona
Süket Mihail
Kelemen Andrei
Bilibok Maria
László Piroska
Boros Elisaveta

Jere Paraschiva
Simon Edmund
Zsidó Erzsébet-Rozalia
Üke József
András Francisc
Gábosi Lajos
Csiszér Dénes
Szebeni Albert

Szakács Dóra-Boróka
Fogarasi Olivér
Szennyes Szabolcs
János Sarolta
Czüvek Abigél
Gráncsa Máté
Biscontini Lotti

Hajducsi Zsolt
Sau Vanessza
Szász Vivien
Butnaru Anastasia-Evelyn
Márton Mátyás
Negru Emma
Deák Máté

Bartis Boróka
Afilipoaie Anita-Katalin
Demeter Szófia
Vale Viktória
Szeles Balázs
Salló Mátyás
Ötvös Sára

Bálint Lilla
Bálint Soma
Szőke Apor-Farkas
Szőke Nimród-Tas
Voslăban Rareș-Nicolae
Nuber Viktória
Kelemen Dávid

Sinka Alexandra
András Huba
Barcsa Kincső
Antal Angyalka-Gabriella
Benedek Dorka
Gabor Veronika-Viktória
Sárosi Vivien

Balló Barabás – Simon Aranka
Bors György – Simon Erzsebet-Julia

Vága Emil-Daniel – Darvas Katalin
Ferenczi János – Durugy Enikő

Orbán Zsolt – Géczi Renáta
Chiriac Eduard-Sebastian – Istrate Teodora

László Antal – Salamon Emőke-Katalin

DECESE

32

CĂSĂTORII

21 14

7 357
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205 175 167 173 176 188
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149 130

232 249 246
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370
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281
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NAȘTERI DECESE CĂSĂTORII

Din registrul stării civile

FETE BĂIEȚI
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 → Expoziție de artă „Páll Lajos”   12 ianuarie 

 → Ziua Internațională a Zăpezii   17 ianuarie 

 → Winter Triathlon & Duathlon   începutul lunii februarie 

 → Lăsata Secului din judeţul Harghita   18 februarie 

 → Transylvanian Design Week   18 februarie 

 → Expoziție de artă „Nagy István”   28 martie 

 → Ziua Poeziei Maghiare   11 aprilie 

 → Castelul „Mikó” – 400 de ani   23 aprilie 

 → Unscene   3–9 mai 

 → Cloud Youth Festival   5–7 mai 

 → Târgul de Carte din Miercurea-Ciuc  11–14 mai 

 → Evenimentul „Csíki Majális”   12–14 mai 

 → Zilele Județului Harghita   19–29 mai 

 → Întâlnirea de dans popular pentru  
copii şi tineret „Csűrdöngölő”    25 mai 

 → Pelerinajul de la Șumuleu-Ciuc    27 mai 

 → Ziua Copilului   1 iunie 

 → Festivalul NyárON Szereda   15–18 iunie 

 → Festivalul Filmszereda   21–25 iunie 

 → Harghita Hill Climb Challenge   24–25 iunie 

 → Noaptea muzeelor   24 iunie 

 → Ziua portului popular secuiesc   30 iunie 

 → Festivalului Internaţional al Pălincii „Ákovita”  30 iunie 

 → Campionat Național Aquatlon   mijlocul lunii iunie 

 → Ziua celor o mie de fete secuiene  1 iulie 

 → Festivalul Muzică Veche din Miercurea-Ciuc  9–16 iulie 

 → Festivalul Internaional de Jazz Miercurea-Ciuc  28–30 iulie 

 → Zilele Municipiului Miercurea-Ciuc  2–6 august 

 → Festivalul Internațional de Ritm Dob-ban  4–6 august 

 → Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc   8–12 august 

 → Ziua Sfântului Ștefan    20 august 

 → Running Festival Miercurea-Ciuc   15–16 septembrie 

 → Comemorarea martirilor de la Arad  6 octombrie 

 → Festivalul Filmtettfeszt   6–8 octombrie 

 → Zilele Ținutului Secuiesc   6–15 octombrie 

 → Comemorarea revoluției maghiare  
din 1956   23 octombrie 

 → TEDx Miercurea-Ciuc    luna octombrie 

 → B2B Trade Show Miercurea-Ciuc  luna octombrie 

 → Întâlnirea Primaşilor Transilvăneni  15–17 noiembrie 

 → Aprinderea lumânărilor de Advent  26 noiembrie,  
   3, 10, 17 decembrie 

 → În așteptarea lui Moș Nicolae   5 decembrie 

 → Cel mai bun sportivi ai anului   28 decembrie 

CALENDAR DE EVENIMENTE, 2023


