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> Gazdanapi pályázat gyerekeknek. 
Termésekből dekoratívat címmel 6–10, il-
letve 11–14 éves gyerekeknek hirdet kre-
atív pályázatot a Pro Terra Alapítvány és 
Gyergyószentmiklós önkormányzata. Az ok-
tóber 18-ig beküldött pályamunkákat kiállít-
ják a gyergyószentmiklósi Gazdanap és Őszi 
Vásár rendezvény keretében október 22-én 11 
órától, a volt városi strand udvarán. Pályázni 
kizárólag montázs technikával (ragasztott 
technikával) lehet, minimum A3 méretben, 

a pályamunkának dekoratívnak kell lennie, 
nem jeleníthető meg rajta emberi vagy egyéb 
élő forma. A pályamunkák készítésénél hasz-
nálható alapanyagok: dió, kukorica, árpa, 
rozs, napraforgómag, száraznövények, ku-
koricaliszt, bors, borsó, paprika, liszt, szalma, 
illetve minden, ami természetes. A készítés 
során figyelembe kell venni, hogy a bekül-
dött pályamunkákat függőlegesen állítják ki, 
ezért a szervezők a papírragasztó helyett erő-
sebb ragasztót – például enyvet – javasolnak. 
A pályamunkákat – a hátoldalon feltüntet-
ve a készítő nevét, életkorát, telefonszámát 

és iskoláját – legkésőbb október 18-án 16 
óráig kell eljuttatni a Tanulók Házához 
(Gyilkos-tó utca 17. szám). A zsűri tagjai: 
Bíró Zsuzsánna és Lovász Árpád rajztanár-
ok. A díjazás során tíz gyereket jutalmaznak 
üvegfestés-foglalkozással, amelyet október 
29-én 10 órától tartanak majd a Tanulók 
Házában. Három gyerek rajzfelszerelést és 
egyéb kellékeket nyer, öt gyerek játék-, öt 
pedig gyümölcs ajándékcsomagot vehet át 
a volt városi strandon a kiállításmegnyitót 
követő díjazáson. A rendezvény partnere a 
gyergyószentmiklósi Tanulók Háza, támo-

gatói pedig a Székely Fogászat és az Imp-
resszum 2007 Kft. A Gazdanapot és Őszi 
Vásárt Gyergyószentmiklós önkormányza-
ta szervezi október 22-én a városi zöldség-
piacon és környékén. A rendezvényen a he-
lyi kisgazdaságok vezetőit szakmai fórumra 
hívják: a helyi gazdák és a vidék jövője 
témakörben pályázati lehetőségekről, vi-
dékfejlesztésről hallhatnak értékes előadá-
sokat. A programban szerepel állatkiállítás 
és vásár, élelmiszeripari és agrárvásár, helyi 
termékek kiállítása, kisteljesítményű gépek 
bemutatása. (J. A.)

Körkép
TermészeTbe visszaTérő alfalvi fiaTalság

Új turistaösvények és tájékozódási versenypálya

mennyi lesz a fűtés, polgármes
ter úr? – tette fel a kérdést gyer
gyószentmiklós elöljáró já  nak cím
zett nyílt levelében bar ti Tihamér, 
az rmDsz gyer gyó szentmiklósi 
szervezetének elnöke. mezei Já
nos polgármester kitérő válaszá
ban arról biztosította az érdek
lődőt, hogy a hétfői tanácsülést 
követően hozza nyilvánosságra a 
vonatkozó döntést.

Jánossy Alíz
jánossy aliz@hargitanepe.ro

Barti Tihamér, az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi szerve-
zetének elnöke szerkesztősé-

günkbe is eljuttatott nyílt levelében 
kifejtette, hogy az RMDSZ irodájá-
ba naponta több olyan lakó tér be, 
aki a téli fűtés árára keresi a választ. 
Mint kifejtette, ezek az emberek a 
polgármestertől várják a választ.

„A Gyerg yószentmiklósi 
RM DSZ nyilvánosan felkéri a pol-

gármester urat, ne hallgasson a vá-
lasszal, álljon ki a nyilvánosság elé, 
és mondja el végre a város lakóinak, 
hogy mennyit kell majd fizessenek 
a lakásaik fűtésére” – fogalmazott 
levelében Barti, kifejtve, hogy több 
polgármester már bejelentette, nem 

fog változni a fűtés ára. Példaként 
Marosvásárhelyt, Kolozsvárt, Bras-
sót és Bukarestet hozta fel, hangsú-
lyozva, hogy a tömbházlakóknak 
jogukban áll idejében és pontosan 
tudni, mennyit kell majd fizessenek 
a fűtésért a télen. 

Ugyanakkor felkérte a polgár-
mestert, ne odázza a választ addig, 
amikor már a lakók nem tudnak 
mit tenni egy esetleges, a valóságtól 
nagyon elrugaszkodó fűtésár ellen.

„Már megszoktuk, hogy min-
dent az utolsó percre hagy a pol-
gármester úr, de felkérjük, hogy 
erre a kérdésre a választ ne hagyja 
az utolsó utáni percre, hiszen kö-
zel 10 ezer gyergyószentmiklósi 
lakó egzisztenciáját, pénztárcáját 
érinti a kérdés” – nyomatékosítot-
ta kérdését Barti levele zárómon-
datában.

Csibi Márti, a polgármesteri 
hivatal szóvivője Barti kérdése kap-
csán elmondta, Mezei János polgár-

mester a hivatal jogtanácsosaival és 
a fűtésszolgáltató cég szakemberei-
vel együtt már hosszú ideje tárgya-
lásokat folytat annak érdekében, 
hogy a lakók zsebét egy banival se 
terhelje jobban a fűtésszámla kifi-
zetése, mint az elmúlt években, az 
állami támogatások ideje alatt.

– A városvezetés bár tudatában 
van annak, hogy a rendelkezésére 
álló költségvetésből lehetetlen fe-
dezni a kormány által eddig felvál-
lalt támogatást, ezért felelősségtel-
jes munkával próbálják megoldani 
ezt a helyzetet – fogalmazott vála-
szában Csibi Márti, kifejtve, teszik 
mindezt annak érdekében, hogy a 
gyergyószentmiklósiak ne kerülje-
nek más városbeli tömbházlakók 
sorsára, akiknek idén télen bizony 
nagyon mélyre kell nyúlniuk a zse-
bükbe.

Kifejtette, a hivatalos és végleges 
döntést a hétfői tanácsülést követő-
en hozzák nyilvánosságra.

a fűTés áráról érDeklőDik barTi Tihamér

Válasz csak hétfőn lesz...

fiaTalokaT a székelyfölDi 
önkormányzaTokba!

Térségi 
együttműködés 

székelyföld minden települé
sén olyan fiatalok kerestetnek, 
akik részt vennének a közös
ségi munkában önkormányzati 
tisztséget vállalva – ismertette 
legfőbb feladatát a székelyföldi 
ifjúsági egyeztető Tanács teg
nap gyergyószentmiklóson.

B. K.

Az idén augusztusban alakult 
Székelyföldi Ifjúsági Egyez-
tető Tanács (SZIET) ér-

dekképviseleti együttműködési for-
ma a MIÉRT tagszervezetei között 
– hangzott el a tegnap tartott saj-
tótájékoztatón.  Vezetői fontosnak 
tartják a fiatalok bevonását a helyi 
döntéshozatalba, ezáltal a közös-
ségépítésbe. Első lépésként kivették 
részüket a Let’s do it Romania! or-
szágos takarítási akcióból, nagy fel-
adatuk pedig az önkormányzati vá-
lasztásokra megtalálni, felkészíteni a 
rátermett székelyföldi fiatalokat. 

Grüman Róbert, a Kovászna 
megyei tevékenységet ismertette 
és elmondta, képzéseket indí-
tanak kampánystratégia, illetve 
önkormányzati szerepvállalás té-
makörökben.

Csík térségében a 2004-ben el-
kezdett munkát folytatják, a közös-
ségi szerepvállalásban már bizonyí-
tott fiatalokat kívánják támogatni, 
tájékoztatott Kozma István-Florin, 
aki szerint a legfőbb feladat megszó-
lítani a kis települések fiataljait. 

Udvarhelyen és környékén 
településről településre jártak a 
fiatalok, társakat toborozni a kö-
zösségi munkához. Antal Lóránt 
elmondta, mindenhol pozitív a 
fiatalok vállalkozói kedve.

Magyari Levente beszámolt a 
Gyergyó térségében szervezett kom-
munikációs képzésről. A fiatalok 
köréből kikerült polgármesterek, 
alpolgármesterek, tanácsosok ta-
pasztalatát is szeretnék felhasználni, 
a közeljövőben több tudásgyarapító 
rendezvényt szerveznek. Magyari 
hangsúlyozta: a Székelyföldi Ifjúsá-
gi Egyeztető Tanács tagszervezetei 
igyekeznek megszólítani minden 
település fiataljait, viszont aki ked-
vet, erőt érez az önkormányzati sze-
repvállaláshoz, ne várjon meghívást, 
jelentkezzen önként az ifjúsági szer-
vezeteknél.

36 kilométernyi turistaösvény épí
tését tervezte az alfalvi fiatalokért 
egyesület, de végül 50 kilométer 
lesz belőle, s mindezt megfejelik 
még egy tájékozódásiverseny
pálya építésével. a turistavonzó 
beruházást a megyei és a helyi 
tanács támogatta.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Szakács Levente alfalvi ön-
kormányzati képviselő, tu-
risztikai vállalkozó ötlete 

nyomán pályázott Hargita Megye 
Tanácsánál az Alfalvi Fiatalokért 
Egyesület. A 20 420 lej összkölt-
ségű, 36 kilométeresre tervezett 
turistaösvényt magában foglaló 
pályázat kivitelezéséhez 10 000 
lejjel a megyei, 5000 lejjel pedig az 
alfalvi önkormányzat járult hoz-
zá. Helyi fiatalok és a Sövér Elek 
iskola diákjai, mintegy huszonöt 
személy, viszont úgy döntött, „túl-
teljesítik” az eredeti elképzelést, 

így október végéig öt, szabványjel-
zéssel ellátott turistaösvényt ala-
kítanak ki, tájékozódásiverseny-
pályát hoznak létre. Négy ösvény, 
a Putnai út, Régi Bucsini út, Dan-
dár és Órás-pataka már kész, az 
utolsó kivitelezését tervezgetik. 
Befejezték az 5,25 kilométeres 

tájékozódásiverseny-pályát is – 
amely az alfalviak által rendszere-
sen szervezett versenyek helyszíne 
lesz a továbbiakban –, ugyanak-
kor tavaszra már medenceszintű, 
iskolák közötti megmérettetést 
is terveznek itt. Kedden adták át 
ünnepélyes keretek között az elké-

szült turistaösvényeket. Az esemé-
nyen György István alfalvi polgár-
mester a megyei önkormányzat 
segítségét köszönte, az ötletgazda 
pedig reményét fejezte ki, hogy a 
beruházás újabb turistákat vonz a 
vidékre. Az ünnepségen jelen lévő 
Borboly Csaba, a megyei tanács 
elnöke elmondta, a fiatalokat visz-
sza kell szoktatni a természetbe, 
itthon maradásuk egyik kulcsa, ha 
magukénak érzik a tájat, amely-
ben felnőttek. – Székelyföldön az 
elkövetkező években jó befektetés 
lesz az idegenforgalom és a mező-
gazdaság – fogalmazott, és ehhez 
járult hozzá e pályázat révén az 
alfalvi fiatalság.

A turistaösvények célja több-
szörös: a település és környéke 
bemutatása mellett a természet 
védelmére való nevelés, az iskolai 
tananyag kiegészítése, a termé-
szetjárás népszerűsítése, valamint 
a turistaforgalom fellendítése – 
vallják a kezdeményezők.

Barti Tihamér fotó: domján levente

Tájékoztató tábla turistáknak. Túlteljesítettek az alfalvi fiatalok fotó: balázs katalin


