
Repülőtér lesz Borszéken, nap-
elemes házak Ditróban, jó utak 
Szárhegyen, Remete pedig Ma-
gyarországhoz fog tartozni – így 
látják 30 év múlva a települé-
seiket a mostani tinédzserek. A 
hétvégi, eszenyői turisztikai és 
környezetvédelmi táborban ti-
zenheten vettek részt.
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Szombaton és vasárnap a 
Veszes-patak partján sátortá-
boroztak a hagyományos tu-

risztikai tábor résztvevői. A remetei 
Balás Jenő Általános Iskola évről 
évre megszervezett rendezvényén 
gyergyói-medencei iskolák diákjai 
versenyeztek, tanultak környezetis-
meretet. Laczkó-Szentmiklósi End-
re iskolaigazgató és Laczkó Ildikó 
Zsuzsánna biológia szakos tanár ál-
tal kitervelt programot Laczkó Te-
réz javaslata egészítette ki: a Natura 
2000-es terület gondnokságának 
képviselője, hallva a táborról, ma-
dárfelismerő vetélkedőt tartott és 
biztosította annak díjazását is. 

– Ez madárvédelmi terület, mely-
hez szervesen illeszkedik egy ragado-
zóvédelmi terület is. Huszonhárom 
jelölő madárfaj van itt, köztük az 
Európa-szerte védett haris, melyből a 
számlálások alapján 250 pár él itt. A 
madarak jobb megismerését akarjuk 
segíteni jelenlétünkkel, ugyanakkor 
ismertetni tevékenységünket, hogy 

az emberek belássák, védelemre szo-
ruló értékek vannak a Natura 2000-
es területen – mondta Laczkó Teréz, 
a Gyergyószentmiklósi Erdőrendé-
szeti Hivatal alkalmazottja. 

Vasárnap, a Környezetvédelmi 
Világnapon a Kecske-kőre kirán-
dult a csapat, sátorbontás előtt 

pedig díjkiosztásra került sor. A te-
lepülésem 30 év múlva projekt be-
mutatásáért a borszékiek kapták a 
legmagasabb pontszámot, a termé-
szetes anyagokból készített ételek 
főzőversenyén a ditróiak nyertek 
első helyezést. A tájékozódási ver-
seny győztesei, melynek megfigyelő 

pontjainál elméleti kérdésekre kel-
lett válaszolni, a Remete központi 
és csutakfalvi csapatai holtverseny-
ben, a madárfelismerés mindhárom 
díját csutakfalviak vitték el.

A tábort Remete önkormányza-
ta a civil szervezeteknek elkülönített 
alapból 300 lejjel támogatta.

gyergyó
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Segítő szakmában dolgozók szá-
mára szerveznek találkozót ma 
Gyergyószentmiklóson. A cél az 
ismerkedés, a közös célok meg-
fogalmazása. 
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Azokat a segítő szakmában 
tevékenykedő személyeket 
hívják ma találkozóra, akik 

a Gyergyói-medencében dolgoz-
nak. Várják a pszichológusokat, 

szociális munkásokat, nevelői ta-
nácsadókat, logopédusokat, fej-
lesztő pedagógusokat, gyógytor-
nászokat, de papokat, orvosokat és 
másokat is. Az ismerkedő est célja a 
segítő háló építése, igények, elvárá-
sok feltérképezése, jövőbeli tervek 
megbeszélése, összefogás kezdemé-
nyezése. Szabó Erzsébet pszicholó-
gus elmondta, egy ötletbörzére hív-
ják az érdeklődőket, egy nyitott be-
szélgetésre, aminek a későbbiekben 
is lehet folytatása vagy egyéb ered-

ménye. Mindenki elmondhatja az 
elképzeléseit, esetleg terveit, amiket 
más segítő szakmában dolgozókkal 
közösen valósítana meg. Ha a részt-
vevők úgy akarják, elkezdődhet 
egy segítő háló kiépítése, valamint 
egy szoros együttműködés. A szer-
vezők szerint a találkozó minden-
képpen jó lesz arra, hogy a segítő 
szakmák képviselői megismerjék 
egymást és ez alkalommal megtud-
hatják azt is, milyen problémával, 
kihez küldhetik pácienseiket. Ha 

igény mutatkozik rá, konferencia 
szervezéséről, internetes honlap 
létrehozásáról is beszélni fognak. 
A találkozó megálmodói személye-
sen és meghívó által is szólítottak 
meg segítő szakmában dolgozókat, 
azonban visszajelzést nem kértek, 
így egyelőre nem tudják, mennyien 
lesznek kíváncsiak a rendezvényre. 
A program bemutatkozással kez-
dődik délután öt órakor a Pro Art 
Galériában, majd kiscsoportos be-
szélgetések következnek. 

KözöS teRveKRől, céloKRól BeSzélGetneK

Segítők találkoznak

viSSzAfoGott fAlunApoK

Még folyik a 
nyomozás Alfaluban
Kevesebb, de nívós rendezvényt 
terveznek az idei Alfalvi falunapok-
ra. György istván polgármester azt 
javasolja a lakosságnak, próbálja-
nak együtt ünnepelni, akkor is, ha 
nem lehet elfeledkezni a nagypén-
teki tragédiáról. 

B. K.

Még mindig keresik Csala 
Zsolt volt alpolgármester 
gyilkosát. A nyomozók fő-

hadiszállása a volt vízügyi épületben 
van, információkkal nem szolgálnak. 
Amit tudni lehet, hogy házról házra 
járnak a rendőrség emberei, az esettel 
kapcsolatos kérdéseket tesznek fel a 
lakosságnak. 

A nép körében rengeteg plety-
ka kelt szárnyra, számos alaptalanul. 
Amit a polgármester is megerősített, 
hogy a megboldogult hivatali iro-
dájában megtalálták a sokat keresett 
fekete mappáját, ám hiányzott belőle 
határidőnaplója. Arra gyanakszanak, 
hogy a mappa a gyilkosságot követő 
napokban került az irodába. Lehetsé-
ges, hogy szintén utólag került a volt 
alpolgármester gyilkosságának szín-
helyére egy fegyvernek a célzó szerke-
zete, ez utóbbit információink szerint 
a megboldogult testvére találta meg a 
kazánházban. Ennél többet viszont 
nem lehet tudni, az is csak a falunapok 
után derül ki, ki foglalja el Csala Zsolt 
helyét az alpolgármesteri székben. 

Egyelőre ünnepre készülnek 
az alfalviak. Szentháromság vasár-
napján lesz a község búcsúja, az azt 
megelőző napokban, szerdától kez-
dődnek a programok.  No Sugar-, 
Homonyik- és Vikidál-koncert – erre 
várják a környékbeli települések la-
kóit, a többi program célközönsége 
többnyire az alfalvi ember. Szerdán 
diákszimpozium lesz, díjnyertes dol-
gozataikat olvassák fel a helybéli di-
ákok. Csütörtök a hagyományőrzés 
napja, tizedik alkalommal kerül sor a 
gyergyói-medencei kisiskolások nép-
dal- és néptánctalálkozójára. Sportren-
dezvények, önkormányzati találkozó 
mellett lesz játszóház a legkisebbek-
nek. Pénteken kerül sor az ünnepélyes 
tanévzárásra, délután pedig az alfalvi 
képzőművészek a Budapest Galériá-
ban tartott kiállításról készített filmet 
nézheti meg a közönség Alfalvi csoda 
címmel. Szombat a ki mit tud vetélke-
dő és koncertek napja, vasárnap pedig 
a hálaadásé, a búcsú napja. 

hírfolyam

> Személyiségfejlesztés Szárhegyen. Ki 
vagyok én, milyen a viszonyom szüleimmel, 
testvéreimmel, az osztályközösséggel és a tágabb 
környezetemmel – ezen szakaszok mentén zaj-
lik a kicsik személyiségfejlesztése, a program-
ban pedig az alfalvi Sövér Elek Iskolaközpont 
kisdiákjai vesznek részt a szülőbizottság szer-
vezésében. Hétvégén a harmadik osztályosok 
„képződtek” Erdős Ágnes tanítónő vezetésé-
vel, meghívott volt Szőcs Zsuzsa pszichológus, 
a gyergyószentmiklósi hegyimentők csapata, 

Kisné Portik Irén néprajzkutató. Ottjártunkkor 
büszkén mutogatták a frissen készült elszakít-
hatatlan sámán-köteleket, melynek történetére 
Kisné Portik Irén világított rá: 1957-ben járt 
Diószegi Vilmos és csapata az obi ugorokhoz, és 
egy sámán övén hatujjú kesztyűre emlékeztető 
deszkadarabkát vett észre. A sámán azt elmond-
ta, hogy ezzel készül az elszakíthatatlan kötél, de 
nem adta át titkát. Budapesti textilesek egy elho-
zott kötéldarabból derítették ki, a szálak milyen 
átfűzési technikájával kell készíteni. Sikerének 
titka, hogy több ember összehangolt munkája 
szükséges. Ezért mint közösségépítő, kézműves 

oktatási forma oktatásra érdemesült. Erdős Ág-
nes elmondta, szociometriai tesztekkel mérhető 
a változás, egy év múlva, negyedik osztály végére 
igazi csapattá válik a közösség, melynek tagjai 
külön-külön is megállják helyüket. 

> A megye gólyái. A székelyudvarhelyi 
gólyapár diadalmaskodott a Gyergyó szent-
mik ló son megtartott Hargita Megyei Gó-
lya bálon. Zsúfolásig telt szombaton a gyer-
gyószentmiklósi művelődési központ nagy-
terme az öt város gólyáira kíváncsi fiatalokkal. 
Az idei megmérettetés témája Hawaii volt, a 

versenyzők virágkoszorúkkal a nyakukban vo-
nultak színpadra. A fiataloknak több próbán 
kellett bizonyítaniuk tehetségüket, énekeltek, 
táncoltak, de kézügyességüket is bemutatták. 
A programot egy jótékony akció is színesítet-
te, a közönség a gólyalányokra licitálhatott, a 
begyűlt összeget – 700 lejt – a szeretetkonyha 
javára ajánlották fel. Harmadik helyen végzett 
a csíkszeredai páros, Erdély Emőke és Lőrincz 
István, második lett a gyergyószentmiklósi 
Adina Hutanu és Bencze István, első helyen 
pedig Székelyudvarhely gólyái végeztek, Bodor 
Ingrid és Máté Bence. 
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Eszenyőben környezetismeretből kaptak jelest

Pihenőt tartó tinédzserek tanárukkal a turisztikai táborban. Merész jövőkép  fotó: balázs katalin


