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> Fa buszvárók épülnek. Nyolc új busz-
várót helyeztet el a legforgalmasabb útsza-
kaszokon a gyergyószentmiklósi városveze-
tés. Két várakozó már elkészült, a következő 
napokban helyükre is kerülnek – tájékozta-
tott Nagy Zoltán alpolgármester. Mint rész-
letezte, a fedett, fából készült építményeket 
egy helyi vállalkozó gyártotta, aki nyílt ár-
verésen jelentkezett a munka elvégzésére. A 
várakozó tervét három lehetséges elképzelés 
közül választották ki, ezt praktikusnak és íz-

lésesnek tartották – közölte az alpolgármes-
ter. Az egyik építmény az ortodox templom 
melletti buszmegállóba kerül, a régi helyére, 
a másik pedig a futballpálya elé, ahol eddig 
nem volt semmilyen várakozó. Ezeken  a 
helyeken kukákat is elhelyeznek. A két váró 
közel 24 ezer lejbe kerül. További hat váró 
is épül majd a jövőben, melyek a Virág és 
Bucsin negyedekben, valamint más forgal-
mas városrészeken kapnak helyet. A tervek 
szerint egy éven belül az összes elkészül, 
idénre azonban még kettő kihelyezését ter-
vezi a városvezetés.

> Motorosok találkoznak. Huszonegye-
dik alkalommal szervezik meg a hétvégén a 
Blues Riders Motorostalálkozót. A rendezvény-
nek, akárcsak tavaly, Borzont ad otthont.

Ott a helye minden motorosnak és azok-
nak is, akik a lelkük mélyén annak érzik ma-
gukat a XXI. Blues Riders Motorostalálkozón 
– hirdetik a szervezők. A hagyományok sze-
rint felvonulással veszi kezdetét a rendezvény, 
pénteken 17 órakor indulnak a motorosok a 
gyergyószentmiklósi művelődési központ előtti 
térről. Borzontra vonulnak, ahol elkezdődnek a 
programok, már pénteken koncertek lesznek, 

szombaton pedig szórakoztató vetélkedőkön 
mérhetik össze ügyességüket a résztvevők. Ezen 
az estén fellép a magyarországi Dinamit együt-
tes, amely most először koncertezik Erdélyben. 
A szervezők túl nagy tömegre nem számítanak, 
hiszen azt tapasztalják, az elmúlt időszakban a 
legtöbb hasonló rendezvényen csökkent a rész-
vétel az előző évekhez képest. Ettől eltekintve 
nemcsak a motorosokat, hanem minden ér-
deklődőt várnak a programokra. Belépőjegyet a 
helyszínen lehet váltani 25 lejért, ami tartalmaz-
za a kétnapi sátrazás díját, hideg-meleg víz hasz-
nálatát, egy meleg ételt és 5 koncertre a belépőt. 

kirándulni indul az a 22 gyerg yó
ditrói elemista, aki négy eszten
dőn keresztül figyelte, gyakorolta 
a környezettudatosabb életmód 
lehetőségeit. A program kitalálói 
állítják, a jó példával élni kívánnak 
a tanártársak is, és nemcsak a 
gyerekeket, közvetve a szülőket is 
„nevelték” a négy év alatt. 

Balázs Katalin
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Nem lepődnek már meg a 
ditrói szülők, ha elemista 
csemetéjük nemcsak kikap-

csolja, hanem teljesen áramtalanítja a 
televíziót, ha visszautasítja annak lehe-
tőségét, hogy autóval vigyék iskolába, 
vagy ha az üzletben keresi az árucikkek 
származási helyét, s amelyiket legköze-
lebb gyártották, azt szeretné megvá-
sárolni. Köllő Edit és Mezei László, a 
Step by Step osztály tanítói állítják: a 
négyéves program nagy hatással volt 
a tanulókra, formálta gondolkodás-
módjukat. 

Valójában nyolc esztendeje szü-
letett meg egy környezettudatos ne-
velés programjának ötlete. A nem 
hagyományos oktatásban részt vevő 
gyerekek tanítási módszerei ideális 
lehetőséget teremtettek több környe-
zetismereti tárgy tanítására, délutá-
nonként pedig természetjárásra, va-
kációban erdei iskola szervezésére. Az 
első négy év eredményeit összegezték, 
a hibákat orvosolták, így újabb prog-

ramot indítottak. A gyerekek sorban 
szereztek ismereteket a környezet ál-
lat- és növényvilágáról, elemezték az 
otthoni környezetkímélő magatartást, 
vásárlási szokásokat, a hulladékcsök-
kentés lehetőségét, az iskola tisztasá-
gára fordítottak fokozott figyelmet. 
A környezeti változások megfigyelése 
mellett az energiaforrásokkal is ismer-
kedtek, s nekik is részük van abban, 
hogy egyre több ditrói család érdek-
lődik a zöld energia felhasználásának 
lehetőségéről.  A tanítók elmondták, 
minden olyan felhívásra pozitívan 

válaszoltak, mely környezetvédelmet 
célzott meg, fát ültettek az iskola-
udvarban, részt vettek a Greensnake 
szén-dioxid-kibocsátás csökkentését 
célzó programjában, ha kellett, sze-
metet szedtek, vízminőséget mértek. 
A kiértékelés során az iskola tanuló-
inak kérdőíves felméréséből kiderül, 
a stepes osztály lényegesen más isme-
retekkel rendelkezik és más életvitelt 
folytat, mint kortársaik. A módszer-
tani körön közzétett adatok nyomán 
több pedagógus is jelezte, hasonló 
programok szervezését fontolgatja. 

Négy év elteltével ajándékkirándu-
láson vesznek részt a diákok, Szováta, 
Sepsiszentgyörgy, Brassó után az 
Omu-csúcsra másznak fel, majd 
Szeben, Déva, Vajdahunyad megte-
kintése után az aranyosfői jégbarlang  
és a János-kapu cseppkőbarlang láto-
gatása szerepel a programban. Tordát, 
Marosvásárhelyt érintve Parajdon át 
térnek haza öt nap elteltével. A kirán-
dulás anyagi alapjának 49 százalékát 
Hargita Megye Tanácsa biztosította, 
az önrészbe Ditró önkormányzata, il-
letve ditrói cégek is bepótoltak.

Környezettudatos diákok kiránduláson. Idejében kezdik a természet védelmét fotó: balázs katalin

gyergyó

még zajlik
a városháza javítása

Hamarosan 
jöhetnek

az ügyfelek
Egy hónap múlva fejeződik be a 
gyergyószentmiklósi városháza 
felújítása. A homlokzat rendbe
tétele már nagyrészt elkészült, 
tető- és járdajavítás következik.

Lázár Hajnal
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Május elején kezdődött el 
Gyerg yószentmiklóson 
a polgármesteri hivatal 

épületének feljavítása. Azóta állvá-
nyokkal van körülvéve az épület, 
folyamatosan zajlik a munka. Ez 
némiképp megnehezítette a lakók 
fogadását és a járdán való közleke-
dést. Mezei János polgármester azt 
mondta, a lakosság elnézését kéri 
az ügyfélszolgálat akadozása miatt, 
majd hozzátette, az állványok több-
ségét már eltávolították, így hama-
rosan ismét minden visszaáll a régi 
kerékvágásba, a megújult épületben 
a megszokott program szerint fo-
gadják a betérőket.

A homlokzat felújítása és szí-
nezése befejeződött, ezt követően 
a tetőn lesznek még javítási mun-
kálatok, majd pedig a több mint 
százéves épület előtt a járdát is 
rendbe teszik, és a régi tulipános 
korlátok helyett újak kerülnek ki. 
A városháza szebbé tételére 202 
ezer lejt különítettek el az idei 
költségvetésből, a munkálatokat 
egy helyi cég végzi.

Felújítják a szintén önkormány-
zati tulajdonban lévő régi mozi 
épületét is, a homlokzatot rehabi-
litálják, amely a kutatás során meg-
állapított régi színét kapja vissza. 
Bár az épület nyílászárói sincsenek 
jó állapotban, azok kicserélésére 
ezúttal nem kerül sor,  a tervek sze-
rint egy későbbi alkalommal erre is 
különítenek majd el pénzösszeget. 
A két jelentős régi épület felújítá-
sával a városvezetés a főteret szeret-
né szebbé tenni oly módon, hogy 
minél inkább hasonlítson egykori 
önmagára. Nem titkolt szándék 
az sem, hogy a központi épületek 
tulajdonosait is arra ösztönözzék, 
igyekezzenek rendbe tetetni házai-
kat, szem előtt tartva azt, hogy mi-
lyenek voltak új korukban. Így sze-
retnék megteremteni az összhangot 
a város főterén.

Pénzbírság terhe mellett kellett 
elhagyniuk gyergyószentmiklóst 
azoknak a családoknak, akik az 
erdei gyümölcs idényére teleped
tek meg az erdőben. A tegnapi 
razzia célja az illegális gyümölcs- 
és gombaszedők, illetve -értéke
sítők elűzése volt.

B. K.

Egységes faházikók állnak azok 
rendelkezésére, akik rendezett 
iratok alapján erdei gyümöl-

csöt, illetve gombát szeretnének ér-
tékesíteni Gyergyószentmiklós hatá-
rain belül. Az illegális kereskedelmet, 
illetve a gyümölcsidényre sátrat verő 
csoportokat azonban razziák során 
távolítják el. Tegnap reggel a helyi 
rendőrség és a polgármesteri hivatal 

alkalmazottjai lepték meg az ide-
genből érkezőket, három családot 

hazaküldtek Galócásra, elkoboztak 
5,4 kilogramm áfonyát, és 1000 lejes 

pénzbírságot róttak ki illegális terü-
lethasználatért. 

„Törvényesen fogunk eljárni, nem 
tűrjük meg erdeinkben az illegálisan 
itt-tartózkodókat, valamint azokat a 
személyeket, akik engedély nélkül ér-
tékesítik az erdei gyümölcsöket, gom-
bákat. A törvények áthágása bünteté-
seket von maga után, és nem leszünk 
elnézők” – közölte Mezei János pol-
gármester. Mint rámutatott, a tavalyi 
razziáknak meglátszik az eredménye, 
jelentősen kevesebb idegen érkezik, 
ám még mindig akadnak családok, 
csoportok, akik a korábbi figyelmez-
tetést nem veszik komolyan.

A hely elhagyására felszólítottak 
nem tiltakoztak, menekülni próbál-
tak, és ígéretet tettek arra is, hogy so-
sem térnek vissza. 

razzia volt tegnaP hajnalban

Nem tűrik az erdőlakókat

Hegyi kitelepítés. Nem nézik el az illegális kereskedelmet fotó: balázs katalin


