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Alfaluban a Mária út zarándokai

Ősszel már elkezdŐdhetnek a munkálatok

Megújul a gondozóközpont

4. oldal |  2011. június 8., szerdahargitanépe

hírfolyam

> Kápolnajavítás közadakozásból. Több 
csoport is kezdeményezője volt a Szent Anna-
kápolna feljavításának. Tulajdonosa, a római 
katolikus egyház elkezdte a munkálatokat, 
és további összefogásra biztatja a híveket. 
A Csobot-hegyi római katolikus kápolná-
nál több mint tíz éve volt tetőjavítás, de 
azóta falai folyamatosan beáztak, meg-
repedeztek. A tél folyamán ismeretlenek 
tönkretették a tornác vaskorlátjait, a pad-
lásteret pedig fiatalok használták – pon-

tosan nem tudni, milyen céllal. Mivel a 
kápolna rendbetétele halaszthatatlannak 
bizonyult, számos segítő társult az egyház 
mellé, így sikerült elkezdeni a munkála-
tokat. – Újrafedjük az épületet, hogy ne 
ázzanak tovább a falak. Sor kerül a fa-
lak külső-belső javítására, helyreállítjuk 
a padlót és rendbe tesszük a tornácrészt 
is – számolt be Portik-Hegyi Kelemen 
főesperes. Volt, aki 5000, volt, aki pár 
száz lejt adott, és olyan vállalkozó is 
került, aki a munkálatokhoz szükséges 
építőanyagok egy részét biztosította. A 

munkálat mérete miatt kevés a pénz, az 
eddig gyűlt összeg harminc százalékát 
képezi a szükséges 30-40 000 lejnek. Tá-
mogatási ígéret viszont érkezett az ön-
kormányzat részéről, a vállalkozó pedig 
hitelben is dolgozik. – Megszületett egy 
másik terv: helyreállítani a kápolnához 
vezető keresztutat. A mi vidékünkön az 
a szokás, hogy egy-egy állomást egy csa-
lád, egyházközség vagy közösség állít fel. 
A tervezés fázisánál tartunk, de később 
ehhez is várunk jelentkezőket – közölte 
Portik-Hegyi Kelemen. (Balázs Katalin)

a községbe érő mária út zarándo-
kainak köszöntésére tegnap dél-
után három órakor megszólaltak 
az alfalvi harangok. a tizenöt fős 
csapat negyven nap alatt közel 
kilencszáz kilométert tett meg, 60 
még előttük áll.
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Tizenöt személyt köszönt-
hettek tegnap az alfalviak, 
közülük öten Budapestről 

indultak, a többiek út közben csat-
lakoztak hozzájuk Magyarország te-
rületén. A zarándokok gyalog teszik 
meg a távot Budapest és Csíksomlyó 
között, a Mária út vonalán haladva. 
Egyházi zászlókkal, harangkongatás-
sal fogadott zarándokok elmondták, 
a megtett közel kilencszáz kilométer 
és a negyven nap gyaloglás nem fizi-
kailag volt megterhelőbb, inkább lel-

ki megpróbáltatást jelentett. Minden 
egyes településen, ahol megháltak, 
egy-egy szalag került a vándorbot-

ra – az alfalviaké eddig a legfrissebb. 
Az éjszakát Borzonton töltötték, ma 
pihenőnap van, holnap hajnalban pe-

dig az alfalviakkal folytatják útjukat, 
melyből már kevesebb mint hatvan 
kilométer van hátra.

A szokásostól eltérően csütörtö-
kön, reggel hét órakor lesz a gyüle-
kező, fél nyolckor indul Somlyóra 
az alfalvi csapat, mintegy 150-200 
gyalogossal. A gyülekező István pap 
emlékművénél lesz, innen erednek 
útnak, „szólítva” a csomafalviakat 
és újfalviakat. Vaslábtól hegyen-völ-
gyön át vezet az út, Csíkmagasán 
át érik el első szálláshelyüket, 
Csíkkarcfalvát. Aszfaltúton halad-
nak végig a második napon, s mi-
után Somlyón köszöntik Máriát, 
visszatérnek Taplocára, második 
szálláshelyükre. Ünneplőbe öltözve 
vesznek részt a búcsús szentmisén 
az alfalviak, a zarándokok sorának 
élén, délután pedig indulnak is visz-
szafelé. Hazaérkezésük vasárnap, az 
esti mise előtt várható. 

még az idén elkezdődik a gyergyó
szentmiklósi ápoló és Gondozó 
központ felújítása. az épületet pá-
lyázati pénzből modernizálják és új 
szárnnyal bővítik.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Hargita Megye Tanácsának 
Szociális és Gyermekvédel-
mi Igazgatóságához tarto-

zik a gyergyószentmiklósi Ápoló és 
Gondozó Központ. Az épület nincs 
túl jó állapotban, és több előírásnak 
sem felel meg. Jelenleg több mint het-
ven beutalt lakik az intézményben, vi-
szont a normáknak megfelelő helyek 
száma csupán harminchét. 19 szoba 
közül 9 nem felel meg az előírások-
nak, és bár egy szobában maximum 
három személyt lehetne elhelyezni, 
most olyan helyiség is van, ahol hét 
ellátott lakik. Kevés a mosdók száma, 
fogyatékos személyek számára nincs 
átalakítva, és közösségi terem sem áll 
rendelkezésre.

Éppen ezért döntött úgy a me-
gyei önkormányzat, hogy a központ 

„megérett” a felújításra. A Regionális 
Operatív Program keretében nyert 
pályázatot, melynek összértéke 
meghaladja a három és fél millió lejt, 
ebből 2 722 460 lej a támogatás és 
114 060 lej az önrész – közölte Elekes 
Zoltán, a szociális igazgatóság vezető-
je. Mint részletezte, a felújítás mellett 
az épületet újra felosztják és bővítik 
is. A katolikus egyház tulajdonában 
lévő ingatlan teljes egészében átala-
kul, az egyik szárnyban 26 lakószoba 
kap helyet, a másik épületrészben te-
rápiás termeket alakítanak ki. Továb-
bá új épületszárny is épül, további 24 
hellyel. Összesen tehát 50 beutalt szá-
mára biztosít majd otthont, ahová új 
felszereléseket, berendezési cikkeket 
vásárolnak, ágyakat, szekrényeket, 
asztalokat helyeznek el. Lesz szocia-
lizációs, látogatásra alkalmas terem, 
étkezde és műhely is.

Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök hangsúlyozta, fontosnak tartja 
nagy hangsúlyt fektetni az egészség-
ügyi és szociális védelemre. Elmond-
ta, a beruházásnak köszönhetően a 
központ által nyújtott szolgáltatások 

minősége javul, az ellátottakat megfe-
lelő körülmények fogadják, így életmi-
nőségük is jobb lesz. A tanácselnök és 
a katolikus egyházat képviselő Portik-
Hegyi Kelemen főesperes plébános is 
a jó együttműködést emelte ki a meg-
valósítás előremozdító rugójaként. 
Elekes Erika, a központ vezetője azt 
mondta, hatalmas lépés az intézmény 

életében a felújítás, általa sokkal jobb 
ellátást tud majd nyújtani a beutaltak 
számára, és a személyzet is jobb kör-
nyezetben fog tudni dolgozni. 

A tervek már elkészültek, a nyár 
folyamán az is eldől, melyik cég vé-
gezheti a munkálatokat. Az elképze-
lések szerint ősszel már elkezdődhet a 
kivitelezés.

Zarándokok érkeznek Alfaluba. A 900 km-es gyalogút főként lelki próbatétel

gyergyó

Az új központ kevesebb beutaltnak biztosít helyet, de jobb szolgáltatást kínál  fotó: lázár hajnal

lezárult benevezés

Elkezdődött  
a városszépítés

huszonnégy pályázat érkezett a 
gyergyószentmiklósi polgármes-
teri hivatal által meghirdetett vá-
rosszépítő pályázatra. többnyire 
tömbházlakók jelentkeztek, de 
akadtak nevező intézmények és 
magánházak is. 

L. H.

Május folyamán hirdetett 
környezetszépítő pályáza-
tot a gyergyószentmiklósi 

városvezetés Tiszta, virágos környezet 
– jó közérzet címmel. A cél az, hogy 
a lakók bevonásával tegyék szebbé a 
tömbházak és lakóházak környezetét. 
A benevezés határideje május utolsó 
napja volt. Mint azt a polgármesteri 
hivatalban megtudtuk, huszonnégy 
pályázati lap érkezett, többségében a 
tömbházlakók részéről, mindhárom 
lakónegyedből. A résztvevőknek in-
gyen virágmagot, gyökeret is adtak 
a városházán, összesen 95 csomag 
dália, gyöngyvirág, kardvirág került 
kiosztásra. A virágok mellé rostált 
földet is biztosított a városgondnok-
ság az igénylőknek.

A legtöbben a Virágos lakóne-
gyedi előkert kategóriába neveztek 
be, a Virágos intézmény nevűbe 
a Szent Erzsébet Öregotthon és 
a Mol benzinkút jelentkezett, de 
néhányan virágos portájukat vagy 
ablakukat jelölték.

A környezetszépítő versenyt a 
szabályzat szerint értékelik és díjaz-
zák, a városvezetés több szempon-
tot tart majd szem előtt. Az öttagú 
értékelő bizottság szakemberekből 
és önkormányzati képviselőkből ál 
majd. A zsűri július 1. és augusztus 
31. között két alkalommal a hely-
színen pontozza a pályamunkákat. 
A verseny nyerteseit az elbíráló 
bizottság a képviselő-testület elé 
terjeszti, szavazás céljából. Kate-
góriánként egy-egy, falra, illetve 
kerítésre kihelyezhető márvány-
tábla kerül kiosztásra, amelyen a 
kategória megnevezése, illetve az 
évszám szerepel. A legjobb ered-
ményeket elérőket különböző vá-
sárlási utalványokkal, hobbikerté-
szetben használatos eszközökkel 
és elismerő oklevéllel jutalmazzák. 
Különdíjak is lesznek, ugyanakkor 
kiosztják a fotók alapján megsza-
vazott közönségdíjat is. A tervek 
szerint a pályázatot minden évben 
újra meghirdetik. 


