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Száz ház lakóit keresték fel eddig 
a kérdezőbiztosok Alfaluban; két 
felmérés készül párhuzamosan. Az 
eddigi tapasztalat szerint az alfalvi 
emberek nem útjavítást, közműve-
sítést kérnek, hanem azt szeretnék, 
hogy béke, közbiztonság legyen a 
településen.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Párhuzamosan folyik Alfaluban 
az országos és helyi RMDSZ 
által kezdeményezett felmérés, 

az 1400 házszámos nagyközségből 
eddig több mint száz családtól sikerült 
adatokat gyűjteni – tájékoztatott Gál 
Mihály RMDSZ-elnök, kérdezőbiz-
tos. A helyi felmérés szükségességét, 
mely a falubeliek életkorát, iskolázott-
ságát és foglalkoztatottságát vizsgálja, 
Gál Mihály elnök fogalmazta meg, 
már márciusban az RMDSZ-frakció 
és választmány elé tárva szándékát. 
Több oka volt annak, hogy csupán 
májusban kezdődhetett a házalás, a 
kezdeményező két önkéntessel járja 
a községet. Az időközben megérke-
zett erdélyi konzultációs kérdőívet is 
kitöltetik egyúttal a biztosok, sőt egy 
harmadik témakörben is kérdéseket 
tesznek fel a családoknak. 

„Legkevesebb negyed órát kell egy-
egy családnál tölteni, kissé bonyolult 
az RMDSZ-es kérdőív, az emberek 
nehezen tudnak válaszolni, fogalmuk 
sincs, mit üzenhetnének Alfaluból 
Kelemen Hunornak” – közölte Gál 
Mihály. Százháznyi tapasztalat alapján 

viszont elmondta, a helybéliek pon-
tosan meg tudják határozni, milyen 
elvárásaik vannak a polgármesterrel 
szemben, legtöbben a közösségnek 
szeretnék megtartani a kultúrotthont, 

azt szeretnék, ha béke és biztonság len-
ne újra a településen. 

A házalás az RMDSZ-tagok szá-
mának bővítésére is alkalom, a kérde-
zőbiztos tagkönyveket visz magával, 

megkérdezve a lakosságot, van-e rá 
igényük. „Nem kötelező, csak kérdem, 
s lehet rá nemet mondani. Ugyanígy 
az elmaradt tagságdíjakat is beszedem. 
Nem sokat, évente hat lejt, egy fél ke-
nyér árát kell fizetni.” 

Gáll Mihály a két kérdőíves map-
pa mellett egy füzetet is magával visz 
közvélemény-kutató útjára. Ebbe 
javaslatok kerülnek: kit látna szíve-
sen az alfalvi ember a község élén, 
ki lenne jó polgármester, tanácsos, 
illetve RMDSZ választmányi tag. 
A füzetbe rögzítettekről a kezdemé-
nyező csak annyit mondott, hogy 
már több mint harminc személyre 
van javaslat, a többség új személye-
ket szeretne vezető pozícióban látni 
a következő mandátumban.

Kettős felmérés Kezdődött

Az alfalviak elsősorban békét akarnak

rendbe tesziK Az udvArt és Az épületen is jAvításoKAt végezneK

Átváltozik az esketőterem 
megújul a gyergyószentmiklósi 
es ketőterem és környéke. Az 
udvaron munkálatok kezdődtek, 
hamarosan az épületen is javítá-
sokat végeznek.

L. H.

Már hosszú ideje rossz álla-
potban van a gyer gyó szent-
miklósi esketőterem. Az 

udvarán át vezető út szinte járhatatlan, 
az épület fala omladozik, fényképeket 

sem szívesen készítettek itt az ifjú há-
zasok, mivel a háttér nem nevezhető 
romantikusnak. Emellett a belső tér 
is kívánnivalót hagy maga után. Az 
önkormányzat úgy határozott, javítási 
munkálatokat végeznek, hogy a város 
ne kelljen szégyenkezzen a hely miatt. 
Nagy Zoltán alpolgármester részletez-
te, az udvaron jelentős változások tör-
ténnek, felszedik a régi aszfalt marad-
ványait, helyette térkövet raknak le, 
eltüntetik a csúnya betonkerítést, két 

méter magas élő sövénnyel helyettesí-
tik. Parkosításra is sor kerül, hogy a fi-
atal párok szebb környezetben mond-
hassák ki a boldogító igent. Minderre 
közel 25 ezer lejt szánnak a város költ-
ségvetéséből, a kivitelezéssel egy helyi 
céget bíztak meg. Körülbelül két hét 
alatt készül el az udvar, azt követően 
pedig az épületre fektetik a hangsúlyt. 
A külső falon az omladozó részeket ki-
javítják, és le is festik  az épületet. Bent 
az esketőtermet is felfrissítik, új festést 

kap a fal. Erre még 1500 lejt szán az 
önkormányzat, és a városgondnokság 
munkásai végzik majd el. Az alpol-
gármester hangsúlyozta, sok fiatal 
fordul meg az esketőteremben, hogy 
megtegyék életük egyik legfontosabb 
lépését, ezért nagyon fontos, hogy jó, 
barátságos környezet fogadja őket. 
A munkálatok ideje alatt az udvarra 
autókat nem engednek be, viszont az 
esketések nem szünetelnek, minden a 
megszokott program szerint zajlik.  

soK diáK látogAtott 
A sérült fiAtAloK 

nApKözijébe

Népszerű 
nyílt nap

sikeres nyílt napot tudhat maga 
mögött a gyergyószentmiklósi 
napsugár az esőben Alapítvány. 
A város több iskolájából érkez-
tek diákok, hogy betekintsenek a 
sérült fiatalokkal foglalkozó nap-
közi életébe.

Lázár Hajnal
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A Napsugár az esőben Ala-
pítvány már több éve 
rendszeresen szervez nyílt 

napot, hogy bemutatkozzon a vá-
roslakóknak. Az idei rendezvény 
azonban jóval népszerűbb volt, 
mint az előzőek. Az intézmény és 
udvara egész délelőtt érdeklődő 
diákoktól volt hangos, egymást 
váltották az osztályok. „Mióta 
létezünk, nem járt ennyi gyerek 
nálunk” – mondta Csata Kinga, 
az alapítvány vezetője, aki szerint 
örvendetes, hogy a pedagógusok 
végre nyitottak arra, hogy elhoz-
zák ide tanítványaikat. Számta-
lan program várta a vendégeket, 
kézművesfoglalkozások, játékok 
és sok érdekes tevékenység. A 
fogyatékkal élő gyerekek és a 
többségi iskolák tanulói együtt 
játszottak, szórakoztak, több diák 
azt mondta, főként azért érezte 
jól magát, mert új barátokat szer-
zett. A rendezvényen kis vásár is 
volt, holland támogató és svéd 
partner jóvoltából használt ruhá-
kat, játékokat, ékszereket árultak, 
mindent jelképes áron. A begyűlt 
összeget az udvaron elvégzendő 
munkálatokra fordítják. A Svéd-
országból érkezett vendégeket a 
kolozsvári származású Dézsy Ildi-
kó hozta Gyergyószentmiklósra, 
aki bár hosszú ideje külföldön él, 
fontosnak tartja, hogy segítséget 
nyújtson szülőhazájában külön-
böző alapítványoknak. Amint 
azt elmondta, csoportjának tag-
jai mind magánemberként támo-
gatták a rendezvényt, hiszen úgy 
vélik, a kevés is segítség a napközi 
számára. „A rendezvény sikere 
azt mutatja, hogy jó úton járunk, 
megéri hasonló programokat 
szervezni” – összegezte a nap je-
lentőségét Csata Kinga, hozzáté-
ve, ha igény lesz rá, gyakrabban is 
szerveznek majd nyílt napot. 

hírfolyam

> Konferencia diákoknak. Az immár 
kilenc éve működő Unicornis Diákkör 
nyolcadik alkalommal szervezett diák-
konferenciát Gyergyószentmiklóson. A 
Gépgyártó Iskolaközpontban tartott ren-
dezvénynek ezúttal az Időgép címet ad-
ták. A Gépgyártó Iskolaközpont diákjait 
tömörítő diákkör a továbbtanulásban és a 
szakmai továbbképzésben segíti tagjait. Ép-
pen ezért, és azért, hogy a diákok egymás 
munkáját megismerjék, idén is megszervez-

ték a diákkonferenciát, amelyen tizennégy 
diák mutatta be dolgozatát, kutatását teg-
nap. A történelmi és pszichológiai témájú 
dolgozatok többsége komoly kutatómun-
ka eredményeként született meg, amely 
néhány esetben már több éve folyik. Láng 
Melinda például a II. világháború gyergyói 
eseményeiről szólt, Madarász Zoltán a 
csomafalvi malmok után kutatott, de volt, 
aki a székelyek eredetével foglalkozott. Por-
tik Ferenc a remetei tutajozás történetéről 
mesélt, Szilágyi Levente pedig Kuláksorsok 
Csomafalván címmel tartott előadást. Ezek 

mellett több más érdekes téma is felmerült. 
Társaik beszámolóiból ezúttal is sokat ta-
nulhattak a diákok.

> Fejezzék be a félretájékoztatást cím-
mel adott ki nyilatkozatot a gyer gyó szent-
miklósi RMDSZ választmánya. A lapunk-
hoz eljuttatott közleményben azokra a 
vádakra reagálnak, miszerint a „Gyer gyó-
szentmiklósi RMDSZ elnöke vagy bárki 
más a fűtés híján a tömbházlakók meg-
fagyását kívánta volna”. A testület állás-
foglalása szerint „soha egy gyűlésen sem 

hangzott el és nem is hangozhatott el ilyen 
kijelentés senki szájából, hiszen tény, hogy 
ebben a nagy horderejű problémában 
sem hagyta magára a lakókat az RMDSZ”. 
A dokumentum szerint ez utóbbi tényt az 
is bizonyítja, hogy a szövetség szervezte 
meg a fűtésfórumokat is. „A választmány 
minden kérdésben mindenekelőtt való-
nak tartja a gyergyószentmiklósi embe-
rek érdekeinek megvédését. Ezt tette a 
tömbházfűtés kapcsán is, amikor az ala-
csony lakossági fűtésárak érdekében lépett 
síkra” – írják a közleményben. 
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Gál Mihály: Alfaluban sok a nyugdíjas és a kereset nélküli család  fotó: balázs katalin

Körkép

Kevés a munkahely, nagy az 
elöregedés és a szegénység

A helyi RMDSZ által össze-
állított kérdőív eddigi adatai 
– amint Gál elmondta, súlyos 
tényekre világítanak rá: kevés az 
állami munkahelyen dolgozó, 
kevés a vállalkozó, a gazdálkodó. 
Amiből sok van, az a nyugdíjas, 
illetve a kereset nélküli család. 
„Hiába mondta egyik községve-
zető, hogy Alfaluban dübörög 
a gazdaság, az adatok mást mu-
tatnak, szegénység és elörege-
dés a jellemző” – összegzett az 
RMDSZ-elnök. 


