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> Előadások, koncertek tíz napon 
át. Javában zajlanak az előkészületek a 9. 
Nemzetiségi Színházi Kollokviumra, a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Szín-
ház több mint hatszáz színészt és színhá-
zi szakembert lát vendégül a szeptember 
30.–október 9. között zajló rendezvényen. „A 
délutáni és esti előadásokat követően másnap 
délelőtt szakmai beszélgetések lesznek, de lesz 
workshop, koncert, könyvbemutató és állan-
dó könyvvásár is” – jelentette ki sajtótájékoz-

tatóján Béres Lász-
ló, a Figura Stúdió 
Színház igazgatója 
(képünkön). Mint 
elmondta, az eddigi 
hag yományokhoz 
igazodva igyekeznek 
fesztiválos jelleget 
adni a kollokvium-
nak. Versenyben 29 
előadást láthatnak a 
színházkedvelők 11 
erdélyi magyar szín-

háztól, illetve két német és egy zsidó társulat-
tól, valamint a szarvasi szlovák színháztól. A 
kollokvium egyébként idén nyitott első ízben 
a külföldön tevékenykedő nemzetiségi szín-
házak irányába, meghívva a seregszemlére a 
szarvasi Cervinus Teatrum szlovák színházat, 
valamint a Cinka Panna cigánytársulatot. A 
kollokvium összköltségvetése meghaladja a 
320 ezer lejt, jelentős összegekkel támogat-
ja a rendezvényt az Etnikumközi Hivatal, 
a kulturális minisztérium, a Communitas 
Alapítvány, a megyei és a helyi önkormány-
zat, valamint a Bethlen Gábor Alap. A szer-

vezési munkálatokban az Ifitéka ajánlotta fel 
a segítségét, illetve a Kolozsi Gábor vezette 
Szin-Kron nevű diák színjátszó csoport. 
A rendezvény idején mindennap kiadják a 
Kolibacilus című kollokviumi újságot, amit 
Zsigmond Andrea vezetésével szerkesztenek 
a marosvásárhelyi és kolozsvári színházkri-
tikus-hallgatók. De lesz kollokvium-rádió, 
ami interneten, illetve a színház épületében 
hallgatható, és naponta 15 perces rövidfil-
met készít Berszán György és Gergely Edit a 
történtekről. Ezt majd a színházban elhelye-
zett kivetítőkön lehet megnézni.

Körkép

Valamennyi gyergyói-medencei 
település bekapcsolódik a Let’s 
Do It Romania szombati nagy-
takarítási akcióba. A települé-
sek külön-külön szervezik mun-
kacsoportjaikat és a szemét 
elszállítását.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Közel 2000 szemeteszsák 
és 1000 pár kesztyű áll a 
gyergyói-medencei ön-

kéntes szemétszedők rendelke-
zésére. A Let’s Do It Romania 
országos takarítási programba 
a térség valamennyi települése 
bekapcsolódik. Amint Csergő 
Ottó megyei koordinátortól 
megtudtuk, a falvakban önkor-

mányzatok, iskolák a takarítás 
szervezői, Gyergyóújfalu pe-
dig – ahol heti rendszerességgel 
szerveznek közterület-takarítást 
– szintén szombatra ütemezte át 
ezt a tevékenységet. 

Gyergyószentmiklóson a he-
lyi önkormányzat, a civil szerve-
zetek és a hegyi csendőrség part-
nerségben segíti a takarítást, 
ráadásul az iskolák is jelezték: 
nagy létszámmal vesznek részt. 
A reggel 8 órakor a Salamon 
Ernő Gimnázium előtt gyüle-
kező önkéntes szemétszedők a 
város végétől Gyilkostó irányá-
ban gyűjtik össze az út mentén 
hagyott hulladékot. Az Ifinapok 
szervezői a város között, a 
Békény mentén tisztogatnak, va-

sárnap pedig a Gyilkostónál szer-
veznek szemétgyűjtő versenyt, 
szemétszobrászatot. 

Csergő Ottó elmondta, van 
már, de továbbra is keresnek olyan 
vállalkozókat, akik szállítóeszközt 
tudnának biztosítani, a munkások 
ásványvíz-ellátását oldanák meg, 
illetve bepótolnának abba, hogy 
a takarítás gyergyószentmiklósi 
résztvevői egy meleg ebédet kap-
janak. 

Több településen gondot 
jelent az összegyűjtött szemét 
tárolása, elszállítása, illetve a sze-
métlerakóknál fizetendő összeg 
előteremtése. Lukács László, a 
közüzem igazgatója elmondta, az 
akció során összegyűlt szemetet 
ingyen helyezhetik el az Alfalu 

határában lévő szeméttárolónál 
hétfőtől.

Az akció kapcsán Suciu Ghe-
orghe főtörzsőrmester, a Hargita 
Megyei Csendőrség szóvivője 
kijelentette: intézményük részt 
vállal a takarításban, a Gyilkos-

tónál a hegyi csendőrség emberei 
tevékenykednek majd. „Fontos, 
hogy a lakosság érezze, mellettük 
állunk, az egyenruha mögött em-
berek vannak, akik szintén igény-
lik, hogy tiszta, rendezett környe-
zetben éljenek”. 

Mintegy kétezer méternyi utca 
alapjának elkészítésén munkál-
kodnak Gyergyóditróban helyi 
vállalkozók, az önkormányzat 
munkásai, illetve azok az utca-
lakók, akik háza előtt épp zaj-
lanak a munkálatok. A beruhá-
zásra 250 ezer lejt különítettek 
el a helyi költségvetésből.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Erőgépek terítik, egyengetik 
az út alapjául szolgáló kö-
vet, majd a homokot Gyer-

gyóditróban a Vágás utcában, aztán 

úthenger döngöli simára a felületet. 
Ugyanakkor a porták előtt, sáncok 
mentén lapátos lakók is serényked-
nek. „Hívás nélkül jöttek a lakók, 
és szinte minden porta előtt segéd-
keztek” – magyarázta Puskás Elem-
ér polgármester, aki a helyszínen 
felügyelte a munkálatok menetét. 
Mint magyarázta, már az év elején 
belefoglalták a költségvetésbe azon 
utcák alapjainak kiépítését, ahol 
már kiépült az ivóvíz- és szenny-
vízhálózat, és megtörténtek a helyi 
lecsatlakozások is. A munkálatok 
során nemcsak az utcák alapozását 
végzik el, hanem a sáncokat is kiala-

kítják, ahol pedig nem megfelelőek 
az átereszek, ott kicserélik. „Olyan 
alap készül, amire később aszfaltré-
teget lehet húzni” – fejtegette a pol-
gármester, elmondva, hogy az asz-
faltozás a jövő évi tervek között sze-
repel, ez azonban függ attól is, hogy 
a jövő évi költségvetésbe mekkora 
összeget tudnak belefoglalni erre 
a célra. Az önkormányzat ugyanis 
pályázatot nyújtott be a környezet-
védelmi alaphoz víz- és csatornahá-
lózat bővítésre, ha pedig nyertes lesz 
a pályázat, akkor az önrész jelentős 
összeget elvisz a helyi alapokból. 
Amint a polgármester magyarázta, 
a községben igencsak megnőtt az 
igény a szennyvíz-csatorna lecsatla-
kozásokra és 13 kilométerrel akar-
ják bővíteni a már létező hálózatot. 
Útjavításról, aszfaltozásról pedig 
csak az után lehet szó, hogy a háló-
zatot kiépítették. 

Ugyanakkor a Halászok utca la-
kói jelezték a polgármesternek, hogy 
anyagilag is hozzájárulnának az ut-
cájuk aszfaltozásához húszezer lejjel. 
Az elöljáró ígérete szerint az önkor-
mányzat elvégeztetné az aszfaltozást, 
a lakók felajánlásából pedig járdát 
képeznének ki az utcában.

Takarítási akciót ismertető ülés. Rendet teremtenének fotó: jánossy alíz
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Mindenki szemetet fog gyűjteni

ÚjAbb beRuházások ALfALubAN

Iskolába költözik 
a községháza

KövetKező lépés az aszfaltozás

Önerőből alapoznak Ditróban

két iskolaépületet újítanak fel, 
közéjük pedig egy harmadikat 
építenek Gyergyóalfaluban. Az 
így felszabaduló emeletes is-
kolába költözhet át akár két 
éven belül a polgármesteri 
hivatal. 

B. K.

Lezajlott a versenytárgya-
lás, és ha nem lesz óvás, a 
nyertes borzonti cég két 

héten belül elkezdi a munkálato-
kat: felújítják a volt leányiskolát 
és a díszterem épületét, a kettő 
közé pedig egy nyolctermes tan-
intézményt építenek – számolt 
be György István, Gyergyóalfalu 
polgármestere. 

A beruházásra a Regionális 
Operatív Program keretében ke-
rülhet sor, a teljes értéknek, 3,7 
millió lejnek a 2 százalékát kell 
állnia önrészként a helyi önkor-
mányzat. 

Az egykor egyházi tulajdo-
nú leányiskola épületéért már 
korábban kártérítést ajánlott fel 

az önkormányzat, így községi 
köztulajdon, akárcsak a dísz-
terem épülete. A kettő között 
lévő magánterületet szintén 
felvásárolta az önkormányzat, 
így vált lehetőség a tanintézmé-
nyek tömbösítésére. A program 
által lehetségessé váló beruházás 
révén felszabadulna a régi, eme-
letes iskolaépület, amivel tervei 
vannak az önkormányzatnak. 
„A jelenlegi polgármesteri hiva-
tal magánlakásnak épült, beosz-
tása nem előnyös ilyen jellegű 
tevékenységekre, ráadásul hely-
szűkével küzdünk: hely kellene 
irattárnak és még számos tevé-
kenységnek” – közölte a polgár-
mester.

Az iskolakorszerűsítési mun-
kálatok futamideje két év, de a 
munkavállaló és iskolavezetőség 
egyeztetésén múlik, hogy akár 
már a jövő évi tanévet itt kezd-
jék az alfalvi diákok. A munká-
latokkal párhuzamosan elkezdő-
dik az új polgármesteri hivatal 
beosztásának megtervezése is. 

Útalapot készítő munkások. Saját maguknak építenek


