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Népszámlálási trükk az mpp NevébeN

Jelentik: diverzió

> Szent Miklós-képregénypályázat. 
Szent Miklós legendája címmel három 
korcsoportnak hirdet képregénypályázatot 
a gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapít-
vány. A legkevesebb három, legtöbb hat 
A4-es ívből álló képregényben a szent püs-
pök életének legfontosabb eseményeit kell 
megjeleníteni képsorokban. Egy lapon 
négy képkocka jeleníthető meg, és az el-
bírálás során előnyt jelent, ha Miklós püs-
pök életét valamiképp kapcsolatba hozzák 
Gyergyószentmiklós nevével. A pályázatra 
11–14 év közöttiek, 15–19 évesek, illetve a 
húsz év felettiek jelentkezhetnek. A képre-
gény megvalósításának technikája kötetlen, 

egyaránt lehet számítógépes rajz, grafika, 
akvarell, vagy bármilyen más technika. 
Számítógépes rajz esetén be kell küldeni a 

nyomtatott verziót is. Az alkotásokat ama-
tőr és hivatásos kategóriában bírálják, ezért 
a szervezők kérik a pályaműveken feltün-
tetni, ha beküldője művészeti gimnázium-
ba, művészeti egyetemen vagy főiskolán jár. 
A pályázatra legfeljebb két alkotással lehet 
jelentkezni, az elkészült pályamunkákat 
a Tanulók Házába (Gyergyószentmiklós, 
Gyilkostó utca 17. szám) kell eljuttatni 
november 25-én délután három óráig. 
A beküldött pályamunkákon szerepel-
nie kell a szerző személyes adatainak: név, 
cím, e-mail cím, telefonszám. A legjobb 
művekből december 2-án, a városnapok 
keretében kiállítást rendeznek a Pro Art 

Galériában, ez alkalommal díjazzák az 
erre érdemeseket. A legjobb alkotások 
bekerülnek a Gyergyószentmiklós önkor-
mányzata által támogatott katalógusba, az 
első három szerzője pedig pénzjutalomban 
részesül. Az első helyezett 300 lejt kap, a 
második 200-at, a harmadik 150 lejjel lesz 
gazdagabb a díjazást követően. Emellett 
számos könyvjutalmat, művészeti eszkö-
zöket és egyéb ajándéktárgyakat osztanak 
ki a pályázók között. A pályázat partnerei 
Gyergyószentmiklós önkormányzata, a Ta-
nulók Háza, az Ifitéka, a DPI, támogatói az 
EKE gyergyói tagozata, a Mark House és az 
Impresszum 2007 Kft.

Körkép
borszéki lehetőség

Ugrásszerű 
fejlődést várnak

Jövőre készül el a borszéki kezelő-
bázis, időszerű volt tehát a hétvé-
gi balneológiai konferencia meg-
tartása, de a működtetés miként-
jének megtervezése is – mondja 
Mik József polgármester, aki sze-
rint iramos fejlődés elé néz a tele-
pülés, mely a balneoklimaterikus 
Város cím várományosa.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A borszéki borvizek gyógyere-
je, a gyógyturizmus lehető-
ségei, Borszék mint Hargita 

megye turisztikai stratégiájának 
kulcspontja – ilyen témákban tar-
tottak előadásokat neves szakembe-
rek a hétvégén Borszéken szervezett 
balneológiai konferencián. A Regi-
onális Operatív Program pályáza-
tából finanszírozott találkozón bal-
neológus és turisztikai szakemberek 
mellett jelen volt a borszéki születésű 
Moldován József távközlési államtit-
kár, Petres Sándor, a megyei tanács 
alelnöke, valamint Bende Sándor, a 
Gyergyó területi RMDSZ elnöke is. 

Bár a konferencia Borszék ás-
ványvizeinek gyógyereje címet viselte, 
az altalajkincs sokféle hasznosításá-
ról, a térség gazdasági fellendítéséről, 
a vállalkozások megszilárdításáról is 
szó esett. Mik József polgármester 
elmondta, jelentős fejlődési időszak 
küszöbén van Borszék: a kezelőbá-
zis jövőre elkészül, időszerű tehát 
konkrétumként beszélni annak 
hatékony működtetéséről, kezd-
ve a szakemberek keresésétől el a 
gyógyturizmusban érdekelt vendé-
gek elszállásolási lehetőségéig.

Mik közölte, a kormány ed-
dig tíz településnek ítélte oda a 
Balneoklimaterikus Város címet, a 
további tizenöt között várományos-
ként ott van Borszék is. Ugyanakkor 
Sulina és Herkulesfürdő mellett 
Borszék is része annak a triónak, 
mely minta-turisztikai település lesz 
az országban. A három településnek 
négy hónap alatt készül el a fejlesz-
tési ütemterve külföldi és romániai 
szakemberek bevonásával, a források 
biztosítása után pedig elkezdődik 
a gyakorlati megvalósítás, melynek 
eredményeként bizonyítást nyer, 
hogy van lehetőség üdülőhelyek fel-
élesztésére, korszerűsítésére, egy ha-
tékony turisztikai körforgásba való 
bevonására. 

rövidesen megkezdik a belső 
felújítási munkálatokat gyer
gyószentmiklóson abban az 
egyházi tulajdonban lévő in-
gatlanban, amelyben korábban 
iskola működött. Az egykori 
batthyány ignác technikai kol-
légium épületének földszintjére 
a gyulafehérvári Caritas esély 
programja költözik be, hogy 
mozgássérült és halmozottan 
fogyatékos gyerekeknek, fiata-
loknak biztosítsanak speciális 
foglalkoztatási lehetőséget.

J. A. 

„Hozzátartozik az 
egyház lényegé-
hez a társadalom 

peremére sodródottak segítése” 
– fogalmazott Portik Hegyi Ke-
lemen gyergyószentmiklósi fő-
esperes-plébános, amikor tegnap 
bejelentette: az egyházközség 
bérmentesen adta át az egykori 
iskolaépületet a Caritasnak, hogy 
könnyíthessenek a fogyatékkal 
élő gyerekek és fiatalok életén. 
Török Bernadett, a Gyulafehér-
vári Caritas projektfelelőse sze-
rint több mint egy évig keresték 
az Esély program számára azt 
az alkalmas épületet, amelyet 

akadálymentesíteni lehet, ahová 
kerekes székkel és mankóval is be 
lehet menni. Az épület földszint-
jének a teljes felújítása – beleértve 
a mozgássérülteknek alkalmas vi-
zesblokk kiépítését, a nyílászárók, 
a padlózat, a víz- és elektromos 
hálózat cseréjét – 80 ezer euróba 
kerül, amelyből jelenleg 16 ezer 
mozgósítható. 

– Bízom benne, hogy sok 
munkálat elvégezhető önkéntes 
alapon, illetve lesznek támogatói 
a felújításnak – közölte Török 
Bernadett. A tervek elkészültek, 
megszerezték már az urbaniszti-
kai bizonylatot, jelenleg a külön-
féle szakhatóságok engedélyeinek 
beszerzése zajlik. 

– A 2002-től működő Esély 
program kinőtte a régi helyét, a 
26 négyzetméteres egykori or-
vosi rendelő helyén kialakított 
foglalkoztató egyaránt szolgál 
tornateremként, egyéni foglal-
koztató teremként, raktárként és 
irodaként – magyarázta Pupák 

Felméri Zsuzsánna, az Esély prog-
ram felelőse, megjegyezve, hogy 
a foglalkozásokra jelenleg 23 
halmozottan fogyatékos, illetve 
50, különféle fogyatékkal élő gye-
rek és fiatal jár. A felújítás előtt 
álló épület földszintjén egyéb-
ként csoportos foglalkozásokra 
alkalmas tornatermet, egyéni 

foglalkoztatásra szolgáló termet, 
közösségi termet, irodahelyisége-
ket, mozgássérülteknek alkalmas 
mosdót és illemhelyet, illetve a 
foglalkozásokat vezető személyek 
számára öltözőt alakítanak ki. 
Az épület külső felújítását, illet-
ve a tetőzet javítását a Szent Mi-
klós-plébánia már elvégezte, az 
emeleten lévő termeket szintén 
szociális célokra adnák ki. Portik 
Hegyi Kelemen főesperes-plébá-
nos ez utóbbiak egyetemi szintű 
szociálismunkás-képzésnek ad-
hatnának helyet.

A Magyar Polgári Párt nevével 
– stilizált – fenyőfás logójával, 
illetve megváltoztatott nép-
számlálási szlogenjével ellátott 
szórólapok jelentek meg több 
székelyföldi település mellett 
gyergyószentmiklóson is, ame-
lyek arra biztatnak, hogy ma-
gyar helyett székelynek vallják 
magukat a számlálóbiztos által 
megkérdezettek. Az akciótól 
az MPP elhatárolódik, Mezei 
János polgármester pedig azt 
mondta, megteszi a szükséges 
lépéseket, hogy kiderüljön, ki 
áll a szórólapozás mögött.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Jelentem: székely vagyok! fel-
iratú szórólapok kerültek több 
gyergyószentmiklósi posta-

ládába – amelyeken a Magyar 

Polgári Párt logójára emlékezte-
tő fenyőfás szimbólum, illetve a 
párt elváltoztatott népszámlálási 
jelmondata is feltűnik. Míg a pol-
gáriak eredetileg a Jelentem, ma-

gyar vagyok! szlogennel kívánták 
tudatosítani a népszámlálás tétjét, 
a diverziókeltő lapok arra buzdít-
ják a lakosságot, hogy székelynek 
vallják magukat. 

– A Magyar Polgári Párt teljes 
mértékben elhatárolódik ettől a 
kezdeményezéstől, és kitart a mel-
lett az álláspont mellett, hogy vallja 
mindenki magyarnak magát – je-
lentette ki a Hargita Népe kérdésé-
re Mezei János polgármester, hoz-
zátéve: ki fogja deríteni, kik állnak 
a megtévesztő akció mögött. 

Az MPP gyergyószentmiklósi 
szervezete sajtóirodájának közle-
ménye arra hívja fel a figyelmet, 
hogy „minden magyar felelős 
tehát minden magyarért”, ugyan-
akkor arra is figyelmeztet, hogy 
„nem kell szégyellnünk magyar-
ságunkat, mert ha most nem 
vállaljuk azt, unokáink számára 
nem lesz magyar oktatás, magyar 
egyház, de még magyar szó sem 
hagyja el majd az ajkukat”.

Értesüléseink szerint azonos 
szórólapok Csíkszeredában és Sep-
siszentgyörgyön is felbukkantak. 

CAritAs szoCiális közPont lesz Az egykori iskolábAn

Esélyt kap az Esély
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„Vállaljad nemzetedet az októberi népszámláláson! Székelyeket Székelyföldnek!”

Fogyatékkal élőknek segítenek. Új térbe költöző esély fotó: jánossy alíz


