
Útjavítási munkálatokat végez-
nek az elkövetkező időszakban 
Gyergyószentmiklóson. A kátyúk 
foltozása már elkezdődött, ha-
marosan aszfaltozás, a földutak, 
valamint erdei utak rendbetétele 
is sorra kerül. 

Lázár Hajnal 
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A teherforgalom által hasz-
nált útszakaszon kezdő-
dött el az „autórongáló” 

gödrök kitöltése. Az önkormány-
zat 800 ezer lejt különített el útja-
vításra az idei költségvetésből. Me-
zei János polgármester elmondta, 
az utak javítására kiírt közbeszer-
zési eljárást a Multipland Kft. 
nyerte meg. Két évre szóló ke-
retszerződést kötöttek a céggel, 
hogy foltozást és aszfaltozást vé-
gezzen a város területén, melyre 
garanciát is kell vállalnia. A vá-
rosvezető szerint a szerződésnek 
köszönhetően jövőre már jóval 
korábban elkezdődhetnek az 
útjavítási munkálatok, mint az 
idén. Összesen 18 utcában foltoz-
nak és néhány helyen új aszfaltot 
öntenek. Az új fűtésszolgáltató, 

az RFV szintén rendbe tesz egyes 
útszakaszokat, azokon a részeken, 
ahol a rendszer javítási munkála-
tai miatt feltörték az aszfaltot. A 
Virág és Bucsin negyedben ösz-
szesen 14 ezer négyzetméteren 
fektetnek le új aszfaltszőnyeget. 
Mezei hangsúlyozta, csupán 3 
méter széles aszfalt kerül ezekre 

az utakra, annak érdekében, hogy 
a hamarosan sorra kerülő csator-
narendszer-felújítási munkálatok 
miatt ne kelljen a friss aszfaltot 
feltörni, hanem mellette áshassák 
fel az utat. 

Ezek mellett a város pályázatot 
nyert 9 kilométer út leaszfaltozá-
sára a fejlesztési minisztériumtól, 

júliusban dől el, melyik cég fogja 
végezni a munkálatokat. A polgár-
mester reméli, már idén vagy leg-
később jövő tavasszal elkezdődhet 
a kivitelezés. A leaszfaltozandó 
utcák sorában van többek között a 
Tűzoltók, Dózsa György, Békény, 
Halász, Fürdő, Selyem, Márton 
Áron és Stadion utca is. 

Egy hétig 100-120 személy vesz 
részt Ditró hétköznapjaiban. Idő-
seknek, hátrányos helyzetűeknek 
segítenek, közterületeket szépíte-
nek, közösséget formálnak, ők is 
kíváncsian várva ennek hatásait. 
A Caritas által szervezett táborba 
még lehet jelentkezni.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Önkéntesként a közösségért 
címen hirdette meg a Gyu-
lafehérvári Caritas Ön-

kéntes programjának nyári táborát. 
Idéntől új módszerrel: az egész 
egyházmegye területéről jelent-
keztek önkormányzatok, melyek 
szívesen látnák a népes csapatot és 

segítségnyújtását. Pályázatok és te-
repszemle alapján Gyergyóditróra 
és a hozzá tartozó Orotvára esett a 
választás. 

Július 4–10. között várhatóan 
több mint száz erdélyi önkéntes ér-
kezik tehát a nagyközségbe, közös-
ségépítő, szociális és kétkezi munká-
val segítve a helybélieket. 

A táborozók hátrányos helyzetű 
gyerekekkel, sérültekkel, sérültek 
családtagjaival, idősekkel foglalkoz-
hatnak, részt vehetnek közösség-
építő programok szervezésében, de 
akár háztáji munkákban, mezőgaz-
dasági tevékenységekben, közterek 
rendezésében, középületek rendbe-
tételében is segíthetnek. 

Puskás Elemér polgármester 
nagyon büszke arra, hogy Ditróra 

esett a választás, elmondta, a szociális 
programok mellett, aki kétkezi mun-
kát vállal, részt vehet egy kétnapos 
takarítási akcióban, a piaccsarnok 
kifestésében, közterek rendezésében, 
kerítéskészítésben, Orotván a bor-
vízforrásnál filagória készítésében, 
illetve utolsó napon a cengelléri volt 
utászháznál kertelésben és területren-
dezésben. A községvezető azt reméli, 
a ditróiak közül is sok önkéntes kerül 
ki, akik részt vállalnak a munkából: 
„lesznek legalább annyian, mint a tá-
borozók”. 

Tóth Orsolya gyergyói szervező, 
a Caritas Önkéntes programjának 
felelőse szerint a program azoknak 
szól, akik lelkesek, de ajánlanám 
azoknak is, akik belefáradtak, úgy 
gondolják, a világ ma nem jó. Itt 

megláthatják, mennyi jó ember 
van, kicsit másként fogják szemlél-
ni a világot, látva, hogy mások lel-
kesedve vállalják, állítva: érdemes 
másokért tenni.
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KátyúznAK A város utCáIn

Elkezdődött az utak kijavítása

„JöJJön, AKI lElKEs, Az Is, AKI KIábránDult”

Önkéntesek tábora Ditróban

gyergyó

hírfolyam

> Szereplőket toboroznak. Gyereksze-
replőket válogatnak játékfilmhez Gyer gyó-
szentmiklóson. Ma várják próbafelvételre az 
érdeklődőket. A Hunnia Filmstúdió Kft. játék-
filmet készít elő A nagy füzet címmel, melyet a 
Kossuth-díjas Ágota Kristóf világhírű regénye 
nyomán Szász János művész  rendez. Keresik 
a film gyermekszereplőit, 10 és 14 év közötti 
fiúk jelentkezését várják. Ennek érdekében 
május 27-én, pénteken Gyergyószentmiklóson 
a polgármesteri hivatal tanácskozótermében 

próbafelvételeket készítenek az érdeklődő, je-
lentkező gyerekekről. 

> Örmény könyvek bemutatója. A 
gyergyószentmiklósi örmény katolikus egy-
ház vendége lesz dr. Issekutz Sarolta, az Erdé-
lyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület 
elnöke (képünkön). Ezúttal két kötete kerül 
bemutatásra: Délvidéki örmény nemesek, 
illetve Örmény eredetű magyar nemesi csa-
ládok genealógiája címmel. A rendezvényre 
május 29-én 11 órától a gyergyószentmiklósi 
örmény közösségi házban kerül sor.  

Körkép

Két évig a Multipland Kft. fog küzdeni a gyergyószentmiklósi kátyúk ellen fotó: lázár hajnal

Földutakat és mezei utakat 
is javítanak

Földutakat és mezei utakat is javí-
tanak a közeljövőben, e célra 100 
ezer lejt különített el a tanács a 
költségvetésből. A város kövezett 
útjain kezdik el majd a munkát. 
Az erdei utak rendbetételét pá-
lyázati pénzből finanszírozzák, a 
munkálatok elvégzésére már kiír-
ták a licitet. A hatmillió lej értékű 
pályázatból 22 kilométer erdei 
utat tesznek rendbe.

Az útjavítási munkálatok mi-
att a városvezetők a lakók türelmét 
és megértését kérik, hiszen több 
helyen fordulnak majd elő útlezá-
rások, forgalomkorlátozások. 

ötven lej az önkéntestábor

Az önkéntestáborba jelentkező-
ket június 3-ig várnak, minimá-
lis korhatár 16 év. Részvételi díj, 
mely az étkezést és szállást is ma-
gában foglalja 50 lej. Jelentkezési 
űrlapot, illetve bővebb tájékoz-
tatót a Gyergyói-medence lakói 
Tóth Orsolyától igényelhetnek 
az orsolya.magyari@caritas-ab.ro 
címen.

Ballagnak 
a végzősök

Elkezdődtek a kicsengetések Gyer-
gyó szentmiklóson. tegnap két kö-
zép iskola diákjai búcsúztak, ma 
szintén ballag egy társaság.

L. H.

Utoljára szólalt meg a csengő 
tegnap a Gépgyártó Iskola-
központ végzős diákjai szá-

mára. A ballagókat megszokott mó-
don ünnepséggel búcsúztatták, ünne-
pi beszédek hangzottak el, érdemokle-
veleket osztottak ki. Végeztek az iskola 
líceumában tanuló tizenkettedikesek 
és a szakiskolások is, köztük számí-
tógép-kezelő technikusok, építészeti 
technikusok, autószerelők kerültek ki 
az iskolapadból. Emellett idén már a 
második teológiaosztály is búcsút in-
tett az intézménynek. Összesen 130 
diák búcsúzott az intézménytől. Dél-
ben a Batthyány Ignác Technikai Kol-
légiumban tartották a ballagást. Farkas 
Zoltán igazgató jó tanácsokkal látta el 
végzőseit, Mezei János polgármester 
pedig itthon maradásra biztatta őket. 
8 osztály 160 diákja számára csengett 
utoljára a csengő. Közülük negyvenen 
szakiskolát végeztek, ők ősszel folytat-
hatják tanulmányaikat, ha érettségiz-
ni szeretnének. Pénteken  a Salamon 
Ernő Gimnáziumban tartják a kicsen-
getést, onnan 140 végzős búcsúzik. 

vAsárnAp lEsz

Búcsú  
a Szent István-
templomban

Vasárnap tartják a gyergyó-
szentmiklósi Szent István-
templom búcsúját. Az ün-

nepi szentmise 12 órakor kezdődik. 
A Bucsin negyedi templom a Szent 
István király ereklyéinek felmagaszta-
lása nevet viseli. A Szent István-ereklye 
átvitelének ünnepe május 30-án van, 
ezért tartják a búcsút vasárnap. Az 
ünnepi előkészületek már csütörtö-
kön elkezdődtek, délután imacsopor-
tok és rózsafüzércsoportok gyűltek 
össze. Pénteken a családokat várják 
egy párbeszéd jellegű foglalkozásra, 
szombaton az esti mise után a gyerme-
keknek és fiataloknak lesz program, 
melyre Oláh Dénes marosvásárhelyi 
főesperest hívták meg. 


