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> Gryllus-koncert. Pörög a, forog a 
szoknya címmel a Kaláka együttes ala
pító tagja, Gryllus Vilmos koncertezik 
Gyergyószentmiklóson. A rendezvény
nek a művelődési központ nagyszínpa
da ad helyet. A jegyek ára 3 lej, a Figura 
Stúdió Színház bérleteseinek viszont in
gyenes a belépés. A koncert június ha
todikán, délelőtt 11 órakor kezdődik, a 
szervezők minden érdeklődőt szeretettel 
várnak. 

> Megyei Gólyabál. Öt város kilence
dikes diákjai szállnak versenybe a Hargita 
Megyei Gólyabálon. A nagyszabású ren
dezvényre Gyergyószentmiklóson kerül sor 
szombaton. Gyergyószentmiklós, Csíkszere
da, Székelyudvarhely, Maroshévíz és Szent
egyháza gólyái harcolnak az elsőségért a 
második alkalommal megszervezett Hargita 
Megyei Gólyabálon. A gólyák a művelődési 
házban mérik össze tudásukat, ügyességüket. 
A gólyabál a Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács 
és a MIÉRT szervezésében jön létre. A váro
sok gólyái idén is örömmel fogadták el a fel

kérést a megmérettetésre, lelkesen készülnek 
a nagy napra. A szervezők pedig felhőtlen 
kikapcsolódást ígérnek a közönségnek, sok 
érdekességgel, gólyát próbáló feladatokkal. A 
résztvevőkre már előzetesen is lehet szavazni 
a gólyabál internetes honlapján, a szavazás 
pedig beleszámít a végső eredménybe. A ren
dezvény után fergeteges buli várja a fiatalokat. 
Jegyek ára az előadásra elővételben 10 lej, a 
helyszínen 15 lej, a bulira pedig elővételben 
15 lej, helyszínen 20 lej. Péntekig lehet elővé
telben megvásárolni a jegyeket minden város
ban a kijelölt helyszíneken.

az alfalvi RmdSz-elnök azt állít-
ja: tudta nélkül és szabályzatel-
lenesen hívták össze tegnapra a 
közgyűlést. A kis létszámú alap-
szabályzat-módosító gyűlésről 
többen kivonultak, a titkár lemon-
dott. Ugyanakkor az elnök azzal 
vádolta meg dobay Árpádot, hogy 
a polgármester megbízásából 
próbálja megszerezni az RmdSz 
elnöki tisztségét annak érdeké-
ben, hogy az önkormányzati veze-
tő helye ne kerüljön veszélybe a 
választásokon.  

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nyolctagú kezdeményező bi
zottság hívta össze tegnapra 
az alfalvi RMDSZ közgyű

lését, az eredetileg javasolt napirend 
szerint alapszabályzatmódosítás, il
letve tisztújítás végett. Kassay Péter 
titkár, az egyik kezdeményező és ülés
vezető elmondta, az 1991es alapsza
bályzat megújításra szorult, ezt kéri 
az országos szervezet is június 15i 
határidővel. Mivel úgy tudták, hogy 
alapszabályzatmódosítás csak tiszt
újítással együtt lehetséges, ezért sze
repelt az eredeti napirenden mindkét 
programpont. Állítása szerint több
ször kérték a közgyűlés összehívására 
Gál Mihály elnököt, azonban ezt so
sem tette meg. A tisztújításra vonat

kozó programpontot hosszas viták 
után törölték, és csak a statútumban 
szükséges módosításokról kellett 
dönteni. Gál Mihály szerint nem volt 
szükség összehívni a közgyűlést, mi
vel ő felkérte a tagokat, hogy a mó
dosító indítványokat nyújtsák be, de 
ilyen nem fogalmazódott meg – ezért 
a gyűlés „szükségtelen”, fogalmazott. 
Óvást is benyújtott a Gyergyó terü
leti RMDSZ szabályzatfelügyelő 
bizottságához, kérve az összehívás 
törvényességének felülvizsgálatát, ezt 
a „háta mögötti” szervezkedésnek 
minősítve. 

A mindössze harminchat ember 
jelenlétében megkezdett gyűlés lét
száma megapadt az egyik javaslatnál, 
hatan – élen az elnökkel – állítva, 
hogy ilyen kevesen nem dönthetnek, 
kivonultak a teremből. A kritikus 
kérdés az volt, elfogadjáke, hogy 
legyen az RMDSZfrakciót is ma
gában foglaló bővített választmány. 
Dobay Árpád RMDSZtag javas
lata szerint legyen, ám őket érintő 
kérdésben vonják meg szavazati jo
gukat. Gál Mihály ellenérve szerint 
a mostani helyzetben ez széthúzást 
eredményezne az RMDSZen belül, 

ami a „jelenlegi községvezetés hasz
nát szolgálná”. Egy gyenge RMDSZ 
ugyanis szavatolná, hogy a mostani 
vezetők a helyükön maradnak a kö
zelgő önkormányzati választásokat 
követően is, annak ellenére, hogy 
egy, a lakosság körében végzett 
közvéleménykutatás azt mutatta, 
az emberek személycseréket szeret
nének az önkormányzatban. A ki
vonulás előtt az elnök azzal vádolta 
meg Dobayt – aki egy, a többségé
ben önkormányzati tulajdonú cég 
adminisztrátora –, hogy azt állítot
ta, a polgármester munkahelyének 
elvesztésével fenyegette meg, ha 
nem szerzi meg a helyi RMDSZ el
nöki tisztségét. Az állítást mindkét 
érintett cáfolta. 

Végül sor került az alapszabály
zatmódosításra, ám bejelentette le
mondását titkári tisztségéből Kassay 
Péter. Lépését azzal indokolta, hogy 
a helyi szervezetben nem először fa
julnak személyeskedéssé a viták. „Ve
gye át a tisztséget más, aki ezt bírja” 
– mondta. 

Az alfalvi RMDSZnek 186 
tagja van, új titkárt az elnök javas
latára a választmány választ. A kér
désre, hogy ilyen kis létszám hogy 
képes döntéshozatalra, a kezdemé
nyezők elmondták, „ennél keveseb
ben is döntöttek már fontos kérdé
sekben”.

Pitypang-napot tartottak a gyer-
gyó szentmiklósi óvodák. Több mint 
kétszáz gyermek vett részt különfé-
le játékokon, változatos foglalkozá-
sokon. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Ünnepelt tegnap a rövid prog
ramú Pitypang Óvoda ösz
szes egysége, mind a 12 cso

port, a gyerekek három helyszínen 
gyűltek össze, hogy részt vegyenek 
az első alkalommal megszervezett 
Pitypangnapon. A Tölgyfa utcai, a 

Virág negyed 51es tömbházi, illetve 
az Orosz Kálmán iskola udvarán ta
lálható óvodákban másmás program 
volt a nap folyamán, de mindenhol 
fontos szerepet kapott a pitypang. Be
mutatták a pitypangot mint gyógy
növényt, máshol volt pitypangfúvás 
és pitypangkoszorúfonás is. Minden 
gyereknek sok játékban volt része, 
hiszen ügyességi feladatok, vetélke
dők várták őket. Nem maradtak el 
azonban a kézművesfoglalkozások, 
színezés, rajzolás, arcfestés sem. Az 
apróságokat több csoportos játékba 
is bevonták az óvónők. Élelemmel is 
megvendégelték a gyerekeket, egyik 

helyen krumpligulyást főztek, a má
sik óvodában viszont az egészséges 
életmódra fektették a hangsúlyt, 
zöldséget és gyümölcsöt kínáltak. 

A szülőknek, érdeklődőknek 
bemutatták az óvodát. Elmondták: 
legfontosabb feladatuknak tekintik a 
gyerekek szárnyra kelésének megköny
nyítését. Az óvónők hangsúlyozták, a 
Pitypangnap elsődleges célja az volt, 
hogy a szülők betekintést nyerje
nek a mindennapi tevékenységekbe. 
Ugyanakkor törekedtek arra is, hogy 
megkönnyítsék azok dolgát, akik még 
nem döntötték el, hova szeretnék be
íratni óvodáskorú gyereküket. 

Ennél kevesebben is döntöttek már fontos kérdésekről Alfaluban? fotó: balázs katalin

gyergyó

A Pitypang óvoda 12 csoportja ünnepelt

Szakmai lÁtogatÁS 

„Megdöbbentő  
a szoroskivilágítás 

ötlete”
Óriási a különbség a Békás-szo-
ros nemzeti Park és a duna–ipoly 
nemzeti Park között – hangzott el 
tegnap a magyarországi szakem-
berek tájékoztatóján. Erre abból 
az alkalomból került sor, hogy a 
magyarországiak három napot 
töltenek a Békási-parkban. Amint 
elmondták: a legmegdöbbentőbb 
számukra az volt, hogy egyáltalán 
felmerült a Békás-szoros kivilágí-
tásának ötlete.

B. K.

ABékásszoros–Nagy hagy más 
Nemzeti Parkban lé vő Berdád
tanyavilágot, a Neamţ megyei 

bölényrezervátumot látogatták meg, 
tegnap pedig a Súgóbarlanggal ismer
kedtek a Duna–Ipoly Nemzeti Park 
munkatársai. A szakmai látogatások 
mellett közös projektek írását is terve
zik. Füri András, a Duna–Ipoly Nem
zeti Park, illetve meghívója, Hegyi 
Barna, a Békásszoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Park igazgatója, valamint 
munkatársaik tájékoztatták a sajtót a 
látogatásról. A magyarországiak lét
száma, felszereltsége jóval felülmúlja 
az itteniekét. A Duna–Ipoly Nemzeti 
Park 130 ezer hektáros és 71 alkal
mazottal dolgozik, a Békásszoros–
Nagyhagymás Nemzeti Park hétezer 
hektáron 9 alkalmazottal működik. 
Míg a magyarországi park minden két 
alkalmazottjára jut egy terepre alkal
mas jármű, mindenkinek biztosított 
az önvédelmi fegyver, a mieinknek 
egyetlen Dacia autójuk van, s azzal 
védik meg magukat, amit saját költsé
gükön sikerült beszerezniük. Látoga
tásuk kapcsán Füri András elmondta: 
„Azt tapasztaljuk, az utóbbi években 
szemléletváltás kezdődött el, jobban 
odafigyelnek az emberek a természeti 
értékek megóvására, annak megvédé
sére.” Elmondta, náluk már jól műkö
dik az ökoturizmus, érdemes áldozni 
rá, bár nem kis befektetést igényel, 
hisz tanösvények, információs helyek 
kialakításához sok pénz kell, interaktív 
tájékoztatásra van igénye a mai turistá
nak, de tény, hogy gazdaságosabb és 
környezetkímélőbb, mint a turizmus 
sok más válfaja.” Legmegdöbbentőbb 
a vendégek számára a Békásszoros 
kivilágítási terve volt, aminek ötletét 
is nevetségesnek, az élővilágra nézve 
igencsak károsnak tartják. 


