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Az önkéntesség jegyében

Megtanulták, hogy jót tenni jó

Prioritásként kell kezelni A víz- és csAtornArendszer kiéPítését

A 12-es út javításáról egyeztettek

Egyeztető találkozóra hívták ösz-
sze tegnap a DE 578 jelzésű – 
közismertebben: a 12-es számú, 
a megye területén Tusnádfürdőtől 
Maroshévízig ha ladó – országút 
felújítási munkálataiban érin-
tett feleket. A gyűlésen Ladányi 
László Zsolt prefektus a víz- és 
csatornarendszerek kiépítését 
cél zó terveket, míg Asandei Ce-
zar közlekedési rendőrfőnök a 
terelőutak megépítését sürgette.

HN-információ

Zárt ajtók mögött üléseztek 
tegnap a prefektúra épü-
letében a DN 12-es (DE 

578-as) jelzésű út felújításában 
érintett felek: a Ladányi László 
Zsolt prefektus által összehívott 
egyeztetésen az Országos Útügyi 
Vállalat (CNADNR), a megyei 
tanács, a közúti rendőrség, a kör-

nyezetőrség és a munkálatokat 
kivitelező UMB Spedition cég 
képviselői vettek részt. A talál-
kozóra az Agerpres hírügynökség 
értesülései szerint azt követően 
került sor, hogy több, a 12-es or-
szágút mentén található település 
önkormányzata írásban juttatta 
el az illetékes szervekhez a mun-
kálatokkal kapcsolatos megjegy-
zéseit. Erről a prefektus annyit 
közölt: a polgármesterek azt 
kérték, hogy az építő biztosítsa 
a járművek számára a megfelelő 
csatlakozást a megyei és a köz-
ségi utak leágazásainál, illetve 
hozza szintbe az útpadkát azok-
nál a házaknál és telkeknél, ame-
lyek kapuja vagy bejárója az útra 
nyílik. Egyes községvezetők ezen 
felül a jelzések, a védőkorlátok és 
a kilométerkövek elhelyezéséről 
is érdeklődtek. 

– Az Országos Útügyi Vál-
lalat nyitott magatartást tanúsít 
a problémák kezelése és a lehető 
legalkalmasabb megoldások ki-
vitelezése iránt – közölte meg-
látását Ladányi. Hozzátette: fel 
fogják szólítani a víz- vagy csa-
tornarendszer lefektetésén dolgo-
zó települések önkormányzatait, 
hogy prioritásként kezeljék ezt a 
feladatukat, mivel a 12-es ország-
út felújítását követően erre már 
nem lesz lehetőség. 

A megyei közlekedésrendészet 
vezetője, Asandei Cezar szerint 
az útrehabilitációval párhuzamo-
san megnő a baleseti kockázat 
is, mivel több településen nem 
elég széles az úttest ahhoz, hogy 
járdát képezzenek ki vele pár-
huzamosan. Sürgette ugyanak-
kor a tusnádfürdői, csíkszere dai, 
gyergyószentmiklósi és maros-
hévízi kerülőutak megépítésének 
elkezdését is. 

– Az autósforgalom ütemének 
és az áthaladó járművek számá-
nak növekedésére számíthatunk, 
a robogók, szekerek vagy munka-
gépek jelenléte pedig egy európai 
besorolású úton automatikusan a 
balesetek lehetőségének megsok-
szorozódásához vezet. Ezért van 
nagy szükség a terelőutakra – fo-
galmazott Asandei. 

A Hargita megye területén 130 
km-es szakaszt kitevő, 18 falun, egy 
városon és három municípiumon 
áthaladó DE 578-as út felújítását 
a Világbank és a kormány által 
előirányzott forrásokból végzik. A 
projektet az év végéig kell befejez-
nie a kivitelezőnek. 

Megkezdték a Kalász negyedi lép-
csők alján található tér szépítését 
a fogyatékkal élők Csíkszeredában. 
Az első munkanap eredményeként 
már megásott gödrök várják a fa-
csemetéket, az asztalosműhelyben 
pedig készül a padok felújításához 
szükséges faanyag. Hamarosan 
formás, Szent Ágoston névre ke-
resztelt parkká válik az övezet.

Hompoth Loránd
hompoth.lorand@hargitanepe.ro

Nagy lelkesedéssel vettek részt 
a térrendezési munkálatok-
ban tegnap a fogyatékkal 

élők – a csíkszeredai Kalász negyedi 
lépcsők környéki járókelők jól láthat-
ták, hogyan hazudtolják meg a mun-
kások azt a társadalmi előítéletet, mi-
szerint a kerti munka, az ásás, ültetés 
„nem fogyatékkal élőknek való”.

Mint ismeretes, a fogyatékkal élők 
megyei szövetsége az Erdély.ma egye-
sülettel karöltve sikerrel pályázta meg 
a Polgár-Társ Alapítványnak és a 
Mol Rt.-nek a zöldövezetek felújításá-

ra meghirdetett kiírását. A csíkszeredai 
önkormányzat elöljáróival folytatott 
egyeztetés alapján a Kalász negyedi 
lépcsők tövében található térre esett a 
választás. „Nemcsak nyitottak voltak 
az ötletre a városházán, de aktívan be 
is kapcsolódtak, hiszen a növények, 
facsemeték a városi kertészetből ke-
rülnek ide, és az egyes munkálatok el-
végzésében is támogatásról biztosított 
a városvezetés” – nyilatkozta Kovács 
Csaba az Erdély.ma egyesület részéről. 
Így hamarosan a töredezett kövezetet, 
málladozó betonpadokat egy üde, vi-
rágokkal teli kis park váltja fel, amely-
nek arculatát Burista Csilla, a városi 
kertészet igazgatója tervezte.

Amint a szervezők elmondták, 
„nagy csapatot feltehetően nem fog-
nak majd látni az arra járók, hiszen 
a napi tevékenységünk mellett vé-
gezzük a zöldövezet felújítását, így 
négy-öt személynél többen aligha 
fognak egyszerre dolgozni. A munka 
azonban folyamatos lesz, és amennyi-
ben csak rajtunk múlik, sikerül majd 
tartani az elképzelt ütemtervet”.

éPül A szent ágoston PArk

Térszépítő fogyatékkal élők

Körkép

A vége felé közeledik a csíkszere-
dai Petőfi Sándor Általános Iskola 
és a Gyulafehérvári Caritas Jót 
tenni jó elnevezésű közösségépítő 
programja. Az iskola tanárai, diák-
jai és azok szülei olyan értékekkel 
gazdagodtak, amelyhez csak ön-
zetlen adással lehet hozzájutni. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A közös tevékenységek alap-
ját az a pályázat jelentette, 
amellyel a Gyulafehérvári 

Caritas a Szülőföld Alapnál nyert 
innovatív képzésre tanítók, tanárok 
számára. A csíkszeredai Petőfi Sán-
dor Általános Iskolából 17 lelkes 
pedagógus vállalta, hogy tanítvá-
nyaikkal közösen egy saját maguk 
választotta projektben vegyen részt.  

A másodikosok és hetedikesek 
például Török Láday Éva és Döngölő 
Kálmán testnevelő tanárok vezeté-
sével a Manó Tanodába járó gyere-
keknek és a Szent Ágoston Nappal 
Foglalkoztató Központ fiataljainak 
tartanak közös tornaórákat. Az első 
találkozás során – különösen a máso-
dikosok – tartózkodók voltak, néme-

lyikük attól félt, hogy „elkaphatják 
a betegséget”. De az előítéletekből 
álló falak nagyon hamar leomlottak: 
mára már mindenkinek van ked-
vence, és a kétheti rendszerességgel 
tartott közös tornaórákat jövőben is 
folytatni szeretnék – meséli Gábor 
Zsuzsa programkoordinátor. 

Sikeres volt a nagyszülőknek 
tartott számítógépes tanfolyam, 
melynek keretében Molnár Zol-
tán és Molnár Klára vezetésével 40 
gyerek segítette az idős embereket, 
hogy megbarátkozzanak a számító-
géppel. A programot közös kirán-
dulással zárják.

A hátrányos helyzetű gyere-
kekkel való kapcsolatépítés során 
Böjte Csaba tusnádfürdői otthona 
lakóinak és a csomortáni Csángó 
Ház gyermekeinek Szabó Csaba és 
András Zsuzsa osztályai tartottak 
kézművesfoglalkozást. A legnehe-
zebb dolga talán a VII. C osztály 
tanulóinak volt, akik beteg idős em-
bereknek szerettek volna segíteni. 
Legnagyobb meglepetésükre és el-
keseredésükre ahová bekopogtattak, 
visszautasítást kaptak. Végül csak 
sikerült találniuk hat olyan idős sze-
mélyt, aki elfogadta a gyerekek köze-
ledését és segítségét. Hogy mennyire 
szívesen végzik a gyerekek a ház kö-
rüli munkát ezeknél az időseknél, mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy a 
projekt lezárása után is szeretnék 
folytatni a segítségnyújtást.

Az önkéntesség, az egymásra 
figyelés promoválását a szülők be-
vonásával képzelték el a gyerekek. 
Így aztán a felnőttek is összefogtak, 
és elhatározták, honlapot indítanak 
ezzel a témával. 

A Petőfi Sándor Általános Isko-
la és a Gyulafehárvári Caritas közös 
projektjeinek legnagyobb értékét 

abban látja Gábor Zsuzsa, hogy a 
résztvevők pozitív élményt éltek át. 
„Mind a gyerekek, mind a felnőttek 
megtapasztalták, hogy adni jó, és 
ez feltöltődést jelent mindannyiuk 
számára. A gyerekek és pedagógu-
saik, valamint a szülők lelkesedését 
látva elmondhatjuk, a projekt elérte 
célját: a gyerekek szociális érzékeny-
ségének erősítését, a közömbösség 
kiküszöbölését, a gátlások feloldását 
és az önkéntességnek mint értéknek 
a megtapasztalását” – mondta.

A projekt zárását május 26-ra 
tervezik, akkor ünnepélyes keretek 
között szeretnék kiértékelni mind-
azt, amit közel két hónapja rend-
szeresen megtapasztaltak. Az elemi 
és a felső tagozat legjobb projektet 
lebonyolító osztályának emellett 
egy-egy projektorból álló díjat is 
odaítélnek. 

Az iskola munkaközössége 
azonban már most azt vallja, hogy 
a díjtól függetlenül az a 17 peda-
gógus, 250 gyerek és 110 szülő, aki 
bekapcsolódott a tevékenységekbe, 
nagy változáson ment át, hiszen 
megtanulta saját tapasztalata révén, 
hogy jót tenni jó.

Tornaóra a Szent Ágoston Nappal Foglalkoztató Központ fiataljai számára

Útszélesítés Csíkszentkirály határában. Kompromisszumkészség  fotó: mihály lászló

Gödörásás facsemeték számára. Lerombolt sztereotípiák


