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Nagyszabású munkálatokba kezd-
hetnek Gyergyóalfaluban egy eu-
rópai uniós pályázatnak köszönhe-
tően. Épül egy szociális központ, 
átalakítják a főteret, felújítják az 
úthálózat egy részét, illetve bővítik 
a víz- és csatornahálózatot.

Lázár Hajnal
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Egyszerre több helyszínen 
folyik a munka Alfaluban. 
Az Integrált községfejlesz-

tési tervet valósítják meg, melyre 
másfél éve nyertek 2,5 millió eu-
rós összegű pályázatot az Európai 
Unió Vidékfejlesztési Programja 
keretében. Az azóta eltelt idő-
szakban a versenytárgyalások is 
lezajlottak, megkötötték a szer-

ződéseket, egy hónapja átadták a 
munkaterületet is az építőknek. 
A faluközpontban parkolókat, 
vízelvezető árkokat alakítanak ki, 
valamint térkőburkolatot helyez-
nek el, így jelentősen megváltozik 
a főtér képe. A fejlesztés magában 
foglalja a villany- és telefonháló-
zat kábeleinek földbe tételét, de 
díszmegvilágítás is lesz. A támo-

gatásból szociális központ épül 
a Guszti-kertben. György István 
polgármester elmondása szerint 
ez az otthoni beteggondozó szol-
gálatnak is helyet ad majd, akár-
csak a falugondnoknak, de lesz 
közösségi jellegű része is az épü-
letnek, szükség esetére vendég-
szobákat alakítanak ki, valamint 
konyhát és ebédlőt is.

Az elképzelések szerint a dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány által 
működtetett délutáni napközi ott-
honnak is helye lesz itt. Szintén a 
pályázati forrásból befejezhetik 
Borzonton a víz- és csatornaháló-
zatot, így a település összes ház-
tartása csatlakozhat a rendszerre. 
Utakat is felújítanak, 13 kilomé-
ternyi utca javítása van tervben, 
ami az utcahálózat 85 százalékát 
teszi ki. A pályázat értelmében 
jövő év márciusáig kell befejezni a 
munkálatokat. 

MuNkálatok alfalubaN

Átalakul a főtér, szociális központot építenek

Családorvosi kölzemÉny

Ingyen vizsgálat még tíz napig
nem lesz ingyenes orvosi vizsgá-
lat, sem kedvezményes recept – 
közleményben tájékoztatták erről 
betegeiket a gyergyószentmiklósi 
családorvosok. 

L. H.

Több családorvosi rendelő 
ajtaján kifüggesztett köz-
lemény fogadta tegnap a 

betegeket Gyergyószentmiklóson. 
Ebben arról tájékoztatták az érin-
tetteket, hogy június elsejétől a 
családorvosok nincsenek szerződé-
ses viszonyban az országos biztosí-
tópénztárral, ezért nem állítanak 
ki ingyenes vagy kedvezményes 
receptet, beutalót és egyéb kötődő 
formanyomtatványt sem. Június 
tizedikéig minden orvos saját be-

tegeit még ingyen vizsgálja meg, 
azonban, ha az új szerződést ak-
korra sem sikerül aláírni, a későb-
biekben magánorvosként látják 
el a betegeket. Dr. Kovács Géza 
elmondása szerint ez azt jelenti, 
hogy a betegeknek fizetniük kell 
majd a vizsgálatokért éppen úgy, 
mint bármilyen más szolgáltatá-
sért. Egy felhívást is megfogalmaz-

tak a polgárok irányába, melyben 
támogatást kérnek. Úgy vélik, 
mivel a tervezett keretszerződés 
mind az orvosokat, mind a betege-
ket hátrányosan érinti, az egyetlen 
megoldás az összefogás. „A romá-
niai családi orvoslás és általában az 
egészségügyi rendszer tönkretéte-
le riasztó méreteket öltött” – áll a 
felhívásban. 

a gyermekekről szólt  
az egÉsz nap

Játék, móka, 
kacagás

eső áztatta a gyermeknapi rendez-
vényeket gyergyószentmiklóson. 
ez azonban nem szegte kedvét a 
gyerekeknek, esőkabátban, gu-
micsizmában is élvezték a játé-
kokat, vetélkedőket.

L. H.

A kedvezőtlen időjárás ellené-
re is nagy érdeklődés övezte 
a gyermeknapi rendezvé-

nyeket a művelődési központ előtti 
téren. Délelőtt rajzkiállítást nyitot-
tak meg a városi könyvtárban, majd 
az érdeklődők hajómodelleket is 
megtekinthettek. A gyermeknapi 
program részét képezte a Vaskertes 
Általános Iskola művészeti osztá-
lyos diákjainak kiállítása is. A ren-
dezvényt hagyományosan minden 
évben megtartják, azonban most 
először szervezték az iskola falain 
kívül, a művelődési központban. 
V–VIII. osztályos ifjú művészek al-
kotásai kerültek közszemlére. Bur-
ján Gál Emese, a művészeti osztály 
vezetője a megnyitón elmondta, 
diákjai között több olyan tehetsé-
ges gyerek is van, aki képességét to-
vábbfejlesztve akár a művészeti pá-
lyán is megállná a helyét. A szabad-
téri rendezvények délután kezdőd-
tek, az ügyességi versenyekre sokan 
beneveztek, az arcfestés is nagyon 
népszerű volt. A gyerekek ládator-
nyot építettek a hegyimentők köz-
reműködésével, és sokan próbára 
tették magukat a kalandparkban. A 
közönséget a Step Dance és a Hóvi-
rág Néptáncegyüttes szórakoztatta 
táncprodukciókkal, bemutatkozott 
a Napsugár az Esőben Alapítvány 
fogyatékos fiataljainak focicsapata 
is. A gyerekek véleménye szerint a 
zivatar ellenére is csodanap volt a 
gyereknap. 

hírfolyam

> Készülnek a népszámlálásra. A nép-
számlálás technikai előkészületei kezdődtek 
el Gyergyószentmiklóson. A kérdezőbizto-
sok az utcákat, lakásokat veszik számba az 
elkövetkező napokban. Az októberben ese-
dékes népszámlálást egy felmérés előzi meg, 
Gyergyószentmiklóson néhány napja már elkez-
dődött a folyamat. Egy tizenkét fős csoport járja 
végig a város utcáit – tájékoztatott Nagy István, 
a polgármesteri hivatal jegyzője. A helyi rend-
őrök kaptak megbízást, hogy számba vegyék 

az utcákat, házszámokat, üres telkeket, illetve új 
épületeket. Az adatok egy elektronikus térképre 
kerülnek, ezáltal a kérdezőbiztosok könnyeb-
ben végezhetik majd munkájukat. A legutóbbi, 
2002-es népszámlálás adatai szerint egyébként 
Gyergyószentmiklós lakossága 20 018 fő volt.

> Hagyományteremtés Ditróban. Kezdet-
ben csak a gyerekek szórakoztatására tervezett 
az önkormányzat lovaglási lehetőséget, aztán a 
terv kibővült, így vasárnap a ditrói focipályán 
lesz díjugratás, fogathajtás, lovaglási lehető-
ség és póniszemle is. A ditrói önkormányzat 

kezdeményezéséhez társult a szárhegyi Csaba 
testvér lovardája, valamint a Krigel Sportklub 
is. Az I. Ditrói Lovas Napok keretében a helyi 

focipályán mutatják be tudásukat az országos 
A kategóriás fogathajtók, díjugratást láthatunk 
az Alcsíki-kupa résztvevőitől, ott lesz a Hargita 
megyei versenyzők színe-java. A nagyközön-
ség szórakoztatását szolgálja továbbá a helyi 
mazsorett-csoport fellépése, a pónibemutató, és 
akinek kedve lenne hozzá, a lovaglással is meg-
próbálkozhat kellő felügyelet mellett. Jó hangu-
latot ígérnek a szervezők, egy lehetőséget, hogy 
a lovat más szemmel is megismerhessék a nagy-
községben lakó gyerekek és felnőttek, ne csak 
úgy tekintsenek a jószágra, mint a mezőgazda-
ságban segítséget nyújtó munkaállat. 
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Építőmunkások Alfaluban. A település jelentős beruházásokat tervez idén fotó: lázár hajnal

Körkép

Visszafogottabb falunapok

Bár most nagy a sürgés-for-
gás Alfaluban, a falunapokat 
az idén visszafogottabbra ter-
vezik, mint az előző években 
– közölte a községvezető.  A 
Szentháromság ünnepe köré 
szervezendő rendezvény diszk-
rét lesz, kirakodás és nagy fel-
hajtás nélkül zajlik majd, hi-
szen a község még gyászolja a 
meggyilkolt Csala Zsolt alpol-
gármestert.

Minden gyerek talált kedvére való programot


