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> Gyergyói Ifinapok. Emlékezetes hét-
végét ígérnek a 8. Gyergyói Ifinapok szerve-
zői. „Ha nem szeretnél csapatban részt venni, 
neked sem kell otthon ülnöd!” – hívják fel a 
figyelmet egy internetes közösségi oldalon, 
színes kísérőprogramokat ajánlva az érdeklő-
dőknek. A nyolcadik alkalommal szervezett 
Gyergyói Ifinapok egyébként hagyományo-
san holnap délután fél négykor az Élőlánccal 
kezdődik, melynek során a játékba benevezett 
csapatok, illetve bárki érdeklődő az ifjak által 

formált élőláncon keresztül juttathatja el az 
adományát a gyergyószentmiklósi szeretet-
konyhára. Ezt követően 16 óra 45 perckor 
mutatkoznak be a csapatok a művelődési ház 
előtti téren felállított szabadtéri színpadon, 
majd 19 órától Molnár Judit tart előadást a 
művelődési ház nagytermében Az önkéntesség 
éve címmel. Ezzel párhuzamosan a szabadtéri 
színpadon Kolozsi Borsos Gábor és Bagossy 
Norbert „agyamentségeit” nézhetik meg 
az érdeklődők. Este a N.A.R.A.N.C.S. és a 
Socks együttesek koncerteznek, illetve éjfélig 
tartó buli zárja az első napot. A második nap 

szintén a játék és versengés jegyében zajlik, 
figyelemre méltó programnak ígérkezik a 11 
órakor kezdődő Zsombi humordélelőttje – 
avagy hogyan ment a sóskifli légióba? című 
előadás. 12 órától Kalóz János pszichológus 
tart előadást a művelődési ház előtti nagy-
színpadon Ne szúrd el a kari-ered! címmel a 
kábítószer-problémákról. 14 óra 15 perckor 
kezdődik a Kultúrmaraton a művelődési ház 
nagytermében, ahol 18 órától Olosz Tamás 
Civilszervezetek és digitális pletykák címmel 
tart előadást. 19 órától a Pro Art Galériában 
megnyitják a fiatal művészek kiállítását, 21 

órakor pedig kiértékelik az Ifiszépe vetélke-
dőt. A szombati nap No Sugar koncerttel 
és bulival zárul. A vasárnapi események a 
Gyilkostó üdülőtelepen zajlanak, itt szer-
vezik meg többek közt a főzőversenyt, de 
lesz hulladékszobrászat-vetélkedő, baranta-
bemutató, elsősegélynyújtó és tájékozódási 
verseny. A délutáni programból érdekesnek 
ígérkezik a falmászás és játék a tavon ese-
mény, illetve a Szin-Kron csoport bemuta-
tója a tó partján. Az ifinapok kiértékelője 
este kilenc órakor már a városban lesz, amit 
fergeteges buli követ.

Körkép

Ma már Bukarestben kell legyen 
több, a gyergyószentmiklósi taná-
csi testület által szentesített do-
kumentum, különben beruházás-
támogatásoktól esett volna el a 
város. A városatyák ezért tegnap 
rendkívüli ülésen hoztak kedvező 
döntéseket.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A korábbi városvezetés hibá-
ja, hogy a gyergyói önkor-
mányzatnak 900 000 lejjel 

többet kell áldoznia a gyilkostói 
csatornázásra – hangzott el a teg-
napi testületi ülésen. Mint kiderült, 
a gyilkostói víz- és szennyvízrend-
szer működőképessége érdekében 
a kivitelező olyan munkálatokat is 
el kell végezzen, melyek nem vol-
tak benne az eredeti tervben, így a 
Környezetvédelmi Minisztérium 
finanszírozási szerződésében sem. 

A hiányos tervet kiigazították, ám a 
feltétlen szükséges pluszmunkákra, 
melyek közel 1 millió lejt tesznek 
ki, nincs kormánytámogatás, helyi 
alapból kell előteremteni. Ez a felté-

tele annak, hogy a másfél éve leállt 
kivitelezési munkálatok költsége-
it elszámolják – ennek határideje 
szeptember 23. –, és a pénzosztó 
kiutalja a rá eső részt. 

A gyergyószentmiklósi csator-
narendszer korszerűsítésének koráb-
bi határozata is kiigazításra szorult; 
a beruházási összeg módosításáról 
szóló döntést szintén ma kell látta-
moztatni az Országos Beruházási 
Ügynökséggel. Ez esetben arról van 
szó, hogy a pénzadó feltételként tá-
masztotta az önrészt képező összeg 
meglétének bizonyítását a beruhá-
zás elkezdése előtt. A kiigazított, 
immár 6,7 millió lejre forrásként 
egy, a Carpatica Banktól felvett hi-
telt jelölt meg a város. A hitelkeret 
összesen 8,4 millió lej, ennek nagy 
része képezi a városi csatornahálózat 
korszerűsítésének önrészét, a többit 
a gyilkostói kanalizálás költségeibe 
pótolja Gyergyószentmiklós. Györffi 
János, a hivatal gazdasági igazgató-
ja felhívta a figyelmet: az 1,7 millió 
lejen felül kell elkülönítse a testület 
a pluszmunkálatok értékét képező 
900 000 lejt, más forrásból.  

Szakiskola létesítéséről tárgyalt 
Böjte Csaba ferences szerzetes, 
a Szent Ferenc Alapítvány ve-
ze tője és Puskás Elemér gyer
gyó ditrói polgármester. Elképze-
lésük szerint a Puskás Tivadar 
Iskolaközpont üres bentlakását 
népesítenék be az alapítvány 
gondozásában lévő azon ifjakkal, 
akik mesterséget szeretnének 
tanulni. Hátravan azonban még a 
létesítmény hivatalosítása, ugyan-
is Romániában megszüntették a 
szakmai iskolákat.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Szomorúan látom, hogy 

a jelenlegi tanügyi tör-
vény nem teszi lehetővé, 

hogy a gyermekek inasiskolában, 
szakiskolában tanulhassanak, mert 
csak a szaklíceumi forma létezik” 
– fejtegette a Hargita Népe kérdé-
sére Böjte Csaba ferences szerzetes, 
elmondva, hogy a gondozása alatt 
lévő gyerekek közül többen is ki-

fogásolták, hogy számukra nehéz 
napi hét-nyolc órát tanulni. Mint 
magyarázta, erről beszélgettek a 
szárhegyi tatárdombi megemléke-
zés után a ditrói polgármesterrel és 
az iskolaigazgatóval, akik felajánlot-
ták az üresen álló bentlakás épületét 
erre a célra. Nyilván, a szakiskola in-
dításának meg kell még teremteni a 
jogi hátterét, de Csaba testvér sze-
rint erre elegendő lesz a hátralévő 
idő a következő tanévkezdésig.

Puskás Elemér polgármester 
érdeklődésünkre elmondta, hogy 
nagyon kezdetleges fázisban tar-
tanak az elképzelés kivitelezésével, 
komolyabb tárgyalást október ele-
jére terveznek, amikor a megbeszé-
lésre meghívnák a főtanfelügyelőt 
is. „Csaba testvér és az én érdekeim 
akkor találkoztak, amikor megértet-
tem, hogy ő a gyermekeket akarja 
megmenteni” – magyarázta Puskás 
Elemér, kifejtve, hogy eleinte az ő 
szándéka csupán az volt, hogy az ön-
kormányzati tulajdonban lévő épü-
letet használják valami hasznos célra. 

Mint magyarázta, az önkormányzat 
helyet adna az épületben azoknak a 
gyerekeknek, akik mesterséget akar-
nak tanulni, a tanítás egyébként az 
iskolában zajlana. Kifejtette, hogy 
elképzelését vázolta Borboly Csaba 
megyei tanácselnöknek is, akinek 
tetszett az ötlet, és támogatásáról 
biztosította. „Meg kell találnunk azt 

a törvényes formát, aminek kereté-
ben létrehozhatjuk az iskolát” – fej-
tegette a polgármester, elmondva, 
hogy olyan oktatási formát képzelt 
el, melynek során a tanulók gyakor-
lati ismereteket szerezhetnek mini-
mális elméleti tudás mellett. Ezt he-
lyi vállalkozók bevonásával képzeli el 
a polgármester.

Döntöttek a gyergyói tanácsosok. Érkezhetnek a beruházás-támogatások fotó: jánossy alíz
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Jövőtől mesterséget is tanulhatnak a diákok
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Sürgős döntéshozás a csatornázásért
ElőadáS Tildy zolTánról

Magyar
történelem, 

székely tartás
Tildy zoltán államférfi, a függet-
len kisgazdapárt, majd 1946–
1948 között a Magyar köztársa-
ság elnökének életét ismertette 
Haas györgy író, a hajdani Sza-
bad Európa rádió egykori tu-
dósítója a gyergyószentmiklósi 
városi könyvtárban. 

B. K.

Igazi történelemleckét tartott 
hallgatóságának a Tildy Zoltán 
munkásságát egy évtizede kötet-

be foglaló Haas György író (képün-
kön), kitérve az ’56-os eseményekre, 
Tildy és Mindszenty bíborossal való 
baráti kapcsolatára, majd összeha-
sonlítva az egyházi személyiséget 
Márton Áron püspökkel.

A Városi Könyvtár és a Kós Ká-
roly Általános Iskola által szervezett 
rendezvényen kérdésekre válaszolva 
Haas György elmondta, méltatla-
nul feledésbe merült Tildy Zoltán 
személyisége, munkássága, a mai 
politikusok olyannyira nem tekintik 
példaképüknek, hogy sírjára 1990 
óta egy szál virágot sem helyeztek 
el, egyetlen utcát sem neveztek el 
róla Budapesten. „Pedig akikre em-
lékezni kell, azok az emberek, akik a 
közéleti tevékenységet szolgálatnak 
tekintették” – jelentette ki a Szabad 
Európa Rádió egykori  tudósítója. 

Arra a kérdésre, milyen jövő 
áll a magyarság előtt, a Tildy-kötet 
szerzője egy példával válaszolt: „Itt, 
Gyergyószentmiklóson ellátogattam 
a Salamon Ernő Gimnáziumba. Azt 
látva, hogy homlokzatán ott van az 
angyalos magyar címer, a zászlók 
közt középre helyezték a székelyt, 
bennem megerősítették a tudatot: 
ezeknek az embereknek van tartá-
suk. Példaként szolgálhatnak a ma-
gyarságnak.” 

Újra benépesedhet az üres bentlakás fotó: jánossy alíz


