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> Klasszikusok és Kriterion Koszo
rú Gyergyószárhegyen. Tegnap kezdő-
dött a Gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központ idei utolsó tábora. 
A Klasszikusok Nemzetközi Alkotótábo-
rát immár ötödik alkalommal szervezik 
meg a szárhegyi alkotóközpontban, az 
intézmény ezzel tiszteleg a művésztábor 
valamikori megálmodói, megteremtői 
előtt. A tíznapos tábor több mint húsz 
meghívottja nagyrészt azok a képzőmű-

vészek, akik a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben a művésztelep résztvevői voltak. Az 
alkotótábor tegnap kezdődött és október 
25-én délután öt órakor ér véget a szoká-
sos zárókiállítással. Ugyanakkor az idei 
zárókiállítás szolgáltatja a méltó keretet 
az idei Kriterion Koszorú Díj ünnepélyes 
átadására is. A Klasszikusok Nemzetközi 
Alkotótáborának szervezői: Hargita Me-
gye Tanácsa, a Gyergyószárhegyi Kultu-
rális és Művészeti Központ, valamint a 
Kriterion Alapítvány. A tábor vezetői a 
hajdani tábor két megálmodója és vezér-

egyénisége: Márton Árpád és Gaál And-
rás festőművészek.

> Fotó és média szakmai hétvége Ma
ros hévízen. A médiaszakma iránt érdek-
lődő, 18 év fölöttiek jelentkezését várják 
Maroshévízen az október 20–23. között 
zajló fotó és média szakmai hétvégére. A 
képzés szervezői a Foto Vision Studio és 
a nemFix Production, az elméleti és gya-
korlati képzést fotó és média szakterületen 
dolgozó szakemberek végzik. A képzésre 
jelentkezhetnek mindazok, akiket érdekel 

az újságírás, kíváncsiak arra, hogyan készül 
egy riport, de szívesen látják azokat is, akik 
meg szeretnék tanulni, hogyan készíthet-
nek jobb képeket fényképezőgépükkel. A 
képzés csütörtök estétől vasárnap délután 
15 óráig tart, ára 200 lej, és a képzés ára mel-
lett tartalmazza a maroshévízi Farkaslak, 
valamint református ház 4–7 ágyas szo-
báiban való elszállásolást és az ebédet. 
Érdeklődni és jelentkezni a maroshevizi.
taborok@gmail.com e-mail címen vagy 
a 0742–458050-es telefonszámon lehet.  
A helyek száma korlátozott.

Körkép

Két iskolaépület korszerűsítése, 
egy új építése miatt borult fel a 
rend az Alfalvi Sövér Elek Is-
kolaközpontban. „Mindenkinek 
nehéz, de csak áldozatokkal 
lehet valamit elérni” – mondja 
Gáll János iskolaigazgató.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A II–IV. osztályos diákok 
két váltásban járnak is-
kolába, és a raktárban is 

folyik az oktatás. A Veres Iskolá-
ban pedig csak később, miután a 
központi épületeket rendbe tették, 
kezdődik a feljavítás. Egyelőre a 
kormánytámogatásból nyert pénz-
összegen a Leányiskola mellett 
ásták meg az új építmény alapját, 
kiürítették a díszterem épületét, 
hisz az új szárny ahhoz kapcsoló-
dik majd. Nagy a tanteremhiány, s 
ez még csak a kezdet, tudjuk meg 
Gáll János iskolaigazgatótól: 

– Április 10-től át kell adjuk a 
Leányiskolát is az építőknek. Itt van 
három tantermünk, könyvtárunk 
28 ezer kötettel. Nem lesz könnyű, 
hisz már így is tanítunk a régi plé-
bánia épületében is. Újabb három 
terem kellene a falu központjában, 
ahol ideiglenesen fogunk órákat 
tartani. Szerencsére az önkormány-
zattól ígéretet kaptunk, hogy a 
művelődési házba, a galériába be-
költözhetünk, mert a délutáni ok-
tatást V–XII. osztályban nem lehet 
Alfaluban megszervezni. Sok oka 
van: a tanároknak reggeltől estig itt 
kellene ülniük, ami lehetetlen. 27-en 
ingáznak a pedagógusközösségből, 
hatan más iskolákban is tanítanak, a 

gyermekeket pedig nem lehet késő 
estig az iskolában tartani.

Ígéret van, hogy a következő 
tanév kezdetére kész lesz a Leány-
iskola, a visszaköltözés csökkenti 
valamivel a tanteremhiányt, ám a 
végleges megoldásra, a munkála-
tok befejezésére csupán a 2013-as 
tanévnyitón lehet számítani. 

„Mindeközben építjük a sport-
pályát az iskola udvarán, kelle-
ne aszfaltozni, kellene műgyep, 
s ha mindez meglesz, akkor az 
Alfaluban nagy előrelépés lesz” – 
tervezget az iskolaigazgató, aki a 
munkálatok befejezése környékén 
mond búcsút az iskolának, nyug-
díjba vonul.

Korszerűsítési munkálatok bonyolítják az alfalvi oktatás menetét. Átszervezéssel próbálnak megoldást találni fotó: balázs katalin

Kétváltásos az oKtatás, tanteremhiány van alfaluban

Két év múlva fejeződik be az építkezés
rmDsz népszámlálási 

Karaván 
GyerGyószentmiKlóson

Fontos, hogy 
minden magyar 

megszámláltassék
szórólapokkal és hangosbemon-
dón tájékoztatta Gyergyószent
miklós lakosságát az rmDsz 
karavánja szombaton a nép-
számlálás fontosságáról. hang-
súlyozták: nagyon lényeges, 
hogy Székelyföldön is mindenki 
magyarnak vallja magát.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Nem szabad komolyan 
venni a megosztó po-
litikát” – hangsúlyozta 

szombati sajtótájékoztatóján Bodor 
László, az RMDSZ főtitkárhelyette-
se, a MIÉRT elnöke, aki az RMDSZ 
népszámlálási karavánjának tagja-
ként érkezett Gyergyószentmiklósra. 
Mint kifejtette, a székelység egy 
nagyobb család, a magyarság tagja, 
a későbbiek során pedig egyáltalán 
nem mindegy, mekkora lesz a ma-
gyarság számaránya Romániában. 
Az esetleges létszámcsökkenés ha-
tása megmutatkozhat majd a támo-
gatásoknál, a kétnyelvű feliratoknál, 
s számos olyan helyen, ahol sikerült 
eredményeket elérni a magyar nyelv-
használat terén. Vagyis a magyarok 
településen belüli aránya az elkövet-
kező tíz évre meghatározza a magyar 
nyelv használatának lehetőségét, a 
magyar iskolák, egyházak, kulturális 
intézmények sorsát, ezért nagyon 
fontos, hogy az etnikum és anyanyelv 
rovatba a „maghiar” szó kerüljön. Az 
RMDSZ főtitkárhelyettese szerint a 
Minden magyar számít kampány 
célja, hogy minden magyar lakos 
magyarként legyen feltüntetve a nép-
számlálási íveken, ezért előnyben ré-
szesítik a közvetlen találkozásokat. A 
szórólapokat osztogató önkéntesek 
készségesen válaszolnak a felmerülő 
kérdésekre. Mint a szombati sajtótá-
jékoztatón is hangsúlyozták, nagyon 
fontos, hogy minden magyart felír-
janak, megszámláljanak, ezért a kül-
földön élő hozzátartozókat is fel kell 
íratni a listára. „A külföldön élőket 
két csoportra osztják a népszámlálás 
során” – magyarázta Bodor László, 
kifejtve, hogy Románia lakosságába 
csak azok számítanak bele, akik az 
ideiglenesen külföldön élők csoport-
jába lesznek besorolva.

hirdetéseK

Csiszér zsombor egyéni vállalkozó

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a SZARVASMARHA-ISTÁLLÓ ÉPÍTÉSE című ter-
vét Csíkszentimre kültelkében benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség-
hez, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám alatt, 
munkanapokon 8.30–16.30 között.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújt-
hatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–
310041).

Magyarországra  
elektronikai céghez 

szakképzetlen  
női, férfidolgozókat  

keresünk  
mobiltelefon 

összeszerelésre. 
Szállás, utazás ingyenes.

Telefon: 
0755–067689.

Ha kész a Leányiskola, a 
visszaköltözés csökkenti 
a tanteremhiányt, ám a 
munkálatok befejezésé
re csupán a 2013as év
nyitón lehet számítani.


