
A lakók térrendezést, virágülte-
tést terveznek az ifjúsági tömbhá-
zak körül Gyergyószentmiklóson. 
Az önkormányzat termőfölddel 
és virágpalántákkal segíti az el-
képzelések megvalósítását.
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Szépíteni szeretnék tömbháza-
ik környékét a fiatalok, éppen 
ezért neveztek be a polgár-

mesteri hivatal által meghirdetett 
környezetszépítő pályázatra. Nagy 
Zoltán alpolgármester többféle vi-
rágpalántát adományozott Patka 
Ildikó lépcsőházfelelősnek. Az ön-
kormányzat jóvoltából már nagy 
mennyiségű földet hordtak a két 
tömbház köré, azonban szükség 
van még termőföldre, hogy elül-
tethessék a virágokat. Az ifjúsági 
tömbházak körül egyébként nagy-
szabású terveket szeretne megvaló-
sítani a polgármesteri hivatal. Ját-

szóteret akarnak építeni, melyet élő 
sövénnyel kerítenek majd be. A két 
tömbház előtt parkolóhelyeket fog-
nak alakítani, melyeket nemcsak az 
ott lakók, hanem a közeli tömbhá-
zak lakói is használhatnak. Az ígé-
retek szerint a parkolók rendezése 
már idén elkezdődik. 

A város környezetszépítő pá-
lyázatára egyébként tizenhárom 
lépcsőház nevezett be ez idáig, de a 
hónap végéig várják még a jelentke-
zőket. Júniustól szakértőkből álló 
zsűri fogja figyelni a kialakított és 
gondozott zöldövezeteket, hogy 
majd augusztusban kiválaszthassák 
a legjobbakat, akiket értékes nyere-
ményekkel jutalmaznak. Nagy Zol-
tán alpolgármester hangsúlyozta, 
azt szeretnék, hogy minél több vi-
rágos zöldövezet legyen a városban, 
a közterek rendezése mellett arra 
ösztönzik a lakókat, hogy a saját 
környezetükben alakítsanak ki szép 
kis parkokat. 
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Az internetes képzés generá-
ciós szakadékokat hidalhat át, 
ugyanakkor hatékony fegyver-
nek bizonyulhat az elmagányo-
sodás ellen is – hangzott el a 
gyergyószentmiklósi könyvtár-
ban. Az intézményben negyven-
nyolc középkorú személy vehet-
te át oklevelét: sikeresen végez-
te el az Internet korhatár nélkül 
tanfolyamot.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Communitas Alapítványtól 
pályázati úton nyert pénz 
segítségével a négy hónapos 

képzést – melynek keretében kezdő 
és haladó szinten ismerkedtek a 
középkorúak a számítógép rejtel-
meivel – játékos netvetélkedővel 
és svédasztalos ünnepséggel zár-
ták. 2008 óta rendszeresen szervez 
képzéseket a gyergyószentmiklósi 
könyvtár az Internet korhatár nél-
kül program keretében, a hat szá-
mítógépnél ezúttal nyolc csoport 
váltotta egymást, a résztvevők át-

lagéletkora megközelítette az ötven 
évet. Viszonylag „fiatalok” voltak 
ezúttal a végzősök, ha figyelembe 
vesszük, hogy a korábbi csoportok-
nak nyolcvan év fölötti tagja is volt 
már. 

Az életfogytiglani tanulás elve 
mentén a városi könyvtár fontos-
nak tartja, hogy az idősek ilyenfajta 
igényét kielégítse, hogy lehetőséget 
biztosítson a modern kor eszkö-
zeinek megismerésére, kezelésére. 
Nagy előnye a képzésnek, hogy se-
gítség az elmagányosodás ellen, és 

nemcsak az internet által fejleszt-
hetik kapcsolataikat a résztvevők, 
a csapattagok között is barátságok 
alakultak ki. Az idősebb korosz-
tály társadalmi megítélésének vál-
toztatásában a projekt termékeny 
úttörőnek számít – egészítették ki 
az előnyök sorát a tanfolyamvezető 
könyvtári alkalmazottak.

Amennyiben igény lesz rá, nem-
sokára újabb csoportokat indíta-
nak, az érdeklődők jelentkezését 
várják a Gyergyószentmiklósi Vá-
rosi Könyvtárban.

NegyveNNyolcAN vették át számítógép-kezelői oklevelüket

Internet korhatár nélkül

Pótkérdésekre 
volt szükség

Urmánczy-
vetélkedő Remetén
Pótkérdéseket kellett feltenni, 
hogy rangsorolni lehessen a cso-
portokat, hisz hatból négy csapat 
a maximális pontszámot érte el.  

Maroshévíz és Borszék után 
idén Remetén tartották a 
hagyományos Urmánczy 

Nándor-vetélkedőt, ahol iskolások 
kellett számot adjanak a névadó éle-
tének, munkásságának ismeretéről. 

A versenyen, az előselejtező után 
a remetei Balás Jenő Általános Isko-
la huszonegy diákja vett részt, hét 
csapatot alkotva. Négy csapat ért el 
maximális pontszámot, így a pótkér-
dések döntötték el a végső rangsort. 
Az első helyen a hatodik osztályosok 
csoportja végzett (Portik Hortenzia, 
Pál Hortenzia és Borbély Kamilla), 
két második díjat adtak át a VII. osz-
tályosoknak (Bakos Zoltán, Mada-
rász Csilla, Pál Beáta, valamint Bakos 
Andrea, Balázs O. Tihamér és Szabó 
Orsolya), de jutalomban részesült 
minden résztvevő az egyesület és is-
kola vezetőségének jóvoltából. 

rInGAtó

Szülésfelkészítő 
indul

A ringató program keretén belül 
indul szülésfelkészítő gyergyó-
szent miklóson. 

Várandós anyukák jelent-
kezhetnek a júniusban kez-
dődő programra. Szabó 

Erzsébet pszichológus lelki taná-
csokat ad a résztvevőknek, Selyem 
Hajnal újszülöttgondozó a gyerek-
gondozással kapcsolatos gyakorlati 
teendőket mutatja be. A szervezők 
a résztvevőkkel közösen döntik el, 
milyen témákról beszélnek majd 
és milyen gyakorisággal tartják a 
háromórás felkészítőket. Többek 
között olyan témák közül lehet vá-
lasztani, mint a testi és lelki válto-
zások a terhesség alatt, a magzattal 
történő kommunikáció, valamint a 
vajúdás folyamata. Lesznek előadá-
sok, beszélgetések, továbbá filmve-
títések, melyek témája a szoptatás, a 
szülés és gyermekgondozás lesz. 

Újabb meghibásodások az AnL-s tömbházakon

Sajnos nem a környezet a legnagyobb gondjuk a fiatal 
tömbházlakóknak, hanem inkább az, hogy a lakásokban most is sok 
a meghibásodás. Elmondásuk szerint a tavalyi javítások után most is-
mét befolyik a víz néhány ablakon, a nyílászárók kilincsei sok helyen 
letörtek, és a bejárati ajtókkal is gondok vannak. Mindezek mellett 
a lakók igyekeznek élhetőbbé tenni környezetüket, és a zöldövezet 
kialakítására koncentrálnak.

hírfolyam

> Őszre marad a turné. Kedvezménye-
sen kaphat belépőt az, aki elővételben vásá-
rolt jegyet a gyergyószentmiklósi X-Faktor-
koncertre – mondta el tegnap sajtótájékoz-
tatón a szervezők nevében Magyari Levente, 
a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács elnöke. A 
koncert elmaradásának okait azonban nem 
részletezte. Nemcsak a gyergyószentmiklósi, 
hanem a május végére tervezett erdélyi 
X-Faktor-koncertek is elmaradnak őszre. Ak-
kor a nagyszabású koncert élő zenekarral lesz 

megtartva, és ezen már a sztárok saját dalaikat is 
előadják. Ez azonban nem vigasztalja a rajongó-
kat, akik már jó előre megvásárolták a jegyeket. 
Magyari Levente azt mondta, az egyik oka a 
sztárok távolmaradásának, hogy lezárták a ma-
rosvásárhelyi repülőteret. Az elővételben vásá-
rolt jegyeket vissza lehet váltani ott, ahol megvá-
sárolták azokat. Gyergyószentmiklós környékén 
egyébként négyszáz jegyet adtak el. Jó hír, hogy 
az érintettek kárpótlásképpen az őszi turné jegy-
árából 20 százalékos árengedményben részesül-
nek, amennyiben névvel és személyazonossági 
számmal feliratkoznak a várólistákra. 

> Lelki felkészülés a vakációra. Május 
21-én a gyergyószentmiklósi Szent Miklós-
plébánián A hívek sokaságának pedig egy 
volt a szíve-lelke (ApCsel 4,32) mottóval 
sor került az idei tanév utolsó ifjúsági talál-
kozójára. A szervezőknek – György Zsolt 
ifjúsági referens, László Rezső ifjúsági lel-
kész és Fülöp Laci tiszti – köszönhetően 
a résztvevők igazán családias hangulatban 
tölthettek el néhány órát. A program színes 
volt: csapatjátékokban vehettek részt, majd 
ezt követően Rezső atya tartalmas előadása 
és csoportbeszélgetések következtek. A na-

pot szentmise zárta. A hosszú vakáció előtt 
a közösség melletti elköteleződésre buzdí-
tottak: többek között arra, hogy közössé-
geinkben imádkozzunk egymásért, őrizzük 
az egységet, buzdítsuk, szolgáljuk egymást, 
kövessük az egyházi vezetőinket, viseljük 
el egymás gyengeségeit, énekeljünk együtt, 
bocsássunk meg egymásnak, és vállaljunk 
felelősséget a közösségben. A nyári táborok 
után a gyergyói főesperesi kerület ifjúsági 
szervezésében lesz a következő találkozó 
Szárhegyen, ahová szeretettel várnak min-
den fiatalt. 

Körkép
Játszótér és pArkoló is lesz Az ifJúsági tömbházAk körül

Szépítik környezetüket a lakók

Virágpalántákat adományozott az alpolgármester a lakószövetségnek fotó: lázár hajnal


