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Táborzáró és díjáTadó ünnepség szárhegyen

Mérce és minőség

> A villanyhálózat kiépült, áram 
még nincs. Még mindig nincs áram 
Gyergyóditróban azokban a vezetékek-
ben, amelyek rendszerét a helyi önkor-
mányzat építtette ki a község keleti ré-
szén, a Cengellér-tető felé vezető úton. 
A gyergyóditrói önkormányzat még a 
tavaly októberben befejezte azt a két ki-
lométernyi villanyhálózatot, amelyet a 
Gyergyótölgyes felé tartó 128-as megyei 
út mentén épített ki. Ugyanekkor az 
áramszolgáltató rendelkezésére bocsátotta 
a 20 kilovoltos transzformátort és azt a te-
rületet, ahol a transzformátorház áll. Mint 
Puskás Elemér polgármester elmondta, 

a villanyhálózat kiépítését az indokolta, 
hogy a község keleti részén egyre többen 
kezdtek építkezési engedélyt kérni, emiatt 
módosították a község területrendezési 
tervét is, megnövelve ezáltal a belterületet. 
A polgármester arról is beszámolt, hogy 
rövidesen pályázati alapokból kiépítik a 
víz- és csatornahálózatot is.

> Fotópályázat ifjaknak. Az élet vize 
címmel hirdetett fotópályázatot a Gyergyói 
Fotóklub. „A víz a Föld felületén megtalál-
ható egyik leggyakoribb anyag, a földi élet 
alapja. A Föld felületének 71 százalékát víz 
borítja, ennek kb. 2,5 százaléka édesvíz, a 

többi sós. Korunk egyik nagy problémá-
ja az ivóvízhiány” – olvasható a fotóklub 
honlapján, a www.gyergyoifotoklub.ro 
oldalon, ahol azt is elmondják, hogy pá-
lyázatukkal a víz fontosságára próbálják az 
emberek figyelmét irányítani. A pályázaton 
részt vehet minden 18 év alatti fiatal, aki 
vízzel kapcsolatos fotót készít. A pályázat 
kiírója csak saját készítésű, digitálisan nem 
alakított, .jpg vagy .tiff kiterjesztésű fotókat 
fogad el. Legtöbb öt felvételt lehet bekül-
deni, a képek minimális felbontása pedig 
4 megapixel. A pályázatra beküldött 
fotók tulajdonjogáról a pályázónak le 
kell mondania a Gyergyói Fotóklub javá-

ra. A fotókat az info@gyergyoifotoklub.
ro címre várják november 15-ig, mellékelni 
kell a www.gyergyoifotoklub.ro honlapról 
letölthető pályázati űrlapot. A pályázat-
ra beküldött fotók elbírálása november 
16–30-a között zajlik, a zsűrizést Balázs 
Miklós fotográfus és a Gyergyói Fotóklub 
tagjai végzik. A legjobb fotókat a fotó-
klub szervezésében zajló Az élet vize 
című tárlaton láthatják az érdeklődők, 
ekkor díjazzák a legjobb pályamunkákat 
beküldő fiatal fotográfusokat is. A díjak 
között lesz egy laptoptáska, egy fényké-
pezőgép-állvány, egy lencsetisztító készlet 
és fotóalbumok.

Körkép
lószerencse

Németországban 
kecsegtetnék 
Könnyezőt

béklyóba vert, sebes lábú gebe 
próbál átjutni az út egyik oldalá-
ról a másikra – ez a kép fogadta 
gyergyószentmiklósi tartózko-
dásának egyik reggelén a né-
metországi állatorvosnőt. Most 
a hivatalos iratok kiállítására 
várnak, hogy az állat németor-
szágba kerüljön, és élete végéig 
csak zöld pázsiton legelésszen. 

B. K.

A gyergyószentmiklósi kutyák, 
macskák ivartalanítását in-
gyen végző két német állat-

orvos egyike lovat mentett. Egy reg-
gel, amikor szálláshelyéről indult ku-
tyáit sétáltatni, látta, hogy az Alfalu 
felé vezető út mentén egy gazdátlan, 
béklyóba vert ló vonszolja magát, a 
lábait összekötő zsineg mélyen fúró-
dott húsába. A helyi Füles Állatvédő 
Egyesület segítségét kérte, majd a 
rendőrséget is a helyszínre hívták. 
Ekkor előkerült egy ember is, aki a ló 
gazdájának vallotta magát, ám igazo-
ló iratot nem tudott felmutatni. Így 
a polgármesteri hivatal mellékgazda-
ságának istállójába került a ló, amely 
a szenvedéstől – legalábbis megmen-
tői szerint – könnyezett, így kapta a 
Könnyező nevet. Három nap múlva 
megérkezett a gazdája, kifizetve a 
hajtás- és tartásdíjat, bemutatva az 
iratokat. A német doktornő viszont 
már nem akart megválni az állattól, 
melyről nyíltan úgy beszéltek, mint 
szaláminakvaló, amely nem ér töb-
bet 500 lejnél. Információink szerint 
több mint 500 eurót adott a gazdá-
nak, hogy lemondjon állatáról, és 
tervbe vette, hogy a lovat hazaviszi 
Németországba. A tizenkét éves lóra 
szebb idők várnak, új gazdája azt ter-
vezi, hogy megkíméli minden teher-
től, halála napjáig kedvére legelhet. 

A doktornő, ígérve, hogy min-
den költséget megtérít, hazautazott, 
Könnyezőt pedig most készítik az 
útra a Füles egyesület tagjai. Vér-
mintát vittek laboratóriumba, hogy 
kiderüljön, nem szenved-e fertőző 
kevésvérűségben. Egyelőre a mel-
lékgazdaság istállójában kúrálják, 
ha elhúzódna útnak indítása, a 
Krigel Sportklub alapítója, Bajkó 
Tibor fogathajtó fogadná be át-
menetileg – jelezte Gergely Éva, az 
egyesület elnöke.

a ditrói szakmunkásképzés fel-
élesztésének érdekében ősztől új-
raindíthatják az asztalososztályt 
– erre minden eszközük megvan 
–, egy későbbi fázisban pedig 
indítanának olyan osztályokat, 
ahol zöldségtermesztést, állat-
tartást és a háztájiban termeltek 
feldolgozását, illetve falusi ven-
déglátást tanítanának.

Jánossy Alíz 
jánossy.aliz@hargitanepe.ro

Még szeptember elején 
fogalmazódott meg az 
az ötlet, hogy Gyer-

gyóditróban a Puskás Tivadar 

Iskolaközpontban újraindítanák 
a szakmunkásképzést. Ennek fon-
tosságát Böjte Csaba ferences szer-
zetes fogalmazta meg, elmondva, 
hogy a védnöksége alatt lévő gyer-
mekek közül sokan szívesebben ta-
nulnának valamilyen mesterséget, 
minthogy szaklíceumokban vagy 
elméleti gimnáziumokban tanul-
janak. Akkoriban Puskás Elemér 
polgármester felajánlotta az önkor-
mányzati tulajdonban lévő egyko-
ri bentlakás épületét, ahol ezeket a 
fiatalokat elhelyezhetnék, viszont 
nyitott kérdés maradt a képzés el-
indításának törvényes útja. A hét 
elején a szakmunkásképzés elindí-

tásának lehetőségeiről egyeztetett 
Gyergyóditróban Böjte Csaba 
ferences szerzetes, a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány elnöke, Bor-
boly Csaba, Hargita Megye Ta-
nácsának elnöke, Tánczos Barna 
vidékfejlesztési és mezőgazdasági 
államtitkár, Puskás Elemér polgár-
mester és Román Sándor, a Puskás 
Tivadar Iskolaközpont igazgatója. 

„A hétfői megbeszélésen a le-
hetőségekről tárgyaltunk” – ma-
gyarázta a Hargita Népe kérdésé-
re Román Sándor iskolaigazgató 
elmondva, 2009-ben módosult a 
tanügyi törvény oly módon, hogy 
az adott keret szinte lehetetlenné 

teszi a szakosztályok létesítését. 
Mint magyarázta, a tizedik osztály 
elvégzése után a törvény lehetővé 
teszi a tanulóknak, hogy 720 órás, 
fél évig tartó szakmai képzésen ve-
gyenek részt, azonban ennek az a 
buktatója, hogy nincs lehetőség 
kis létszámú osztályok indítására. 
A hétfői megbeszélésen Borboly 
Csaba tanácselnök is hangsúlyozta, 
hogy a már meglévő rendszerre kell 
ráépíteni a képzést, Román Sándor 
szerint ez pedig úgy lehetséges, ha 
megvan hozzá a megfelelő gye-
reklétszám. Az igazgató egyelőre 
abban reménykedik, hogy ősztől 
újraindíthatják az asztalososztályt.

a Klasszikusok táborának záró-
ünnepségén tegnap mutatták be 
az idősebb képzőművész-nem-
zedék legfrissebb munkáit. Az 
eseményen Banner Zoltán művé-
szettörténészt, szakírót Kriterion 
Koszorúval tüntették ki.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Tizennégy képzőművész, az 
egykori Barátság Művészte-
lep indítói ma már Klassziku-

sok néven alkot együtt Szárhegyen. 
Az idei táboruk zárórendezvényén, 
tegnap, ahol a három táboralapító – 
Zöld Lajos, Márton Árpád és Gaál 
András – is jelen volt, Gaál így fogal-
mazott: „A táborlakók, ez a csoport 
60–70–80 év körül szédeleg, és nem 
nagy perspektívával, mert az élet ha-
táros. De még dolgozunk”. 

A Scola Vendégház falain el-
helyezett legfrissebb alkotásaikat 
méltatva Banner Zoltán művészet-
történész elmondta, a jelenleg már 
több mint 2000 darabos gyűjte-
mény, a művésztelep kincse „olyan 
hagyaték az európai műveltség-
nek, melyet az majd egyszer meg 
fog köszönni. Mi már nem leszünk 
ott, de majd integetünk”.

A táborzáró ünnepségen Ban-
ner Zoltán kitüntetése volt az 

egyik legkiemelkedőbb pillanat: a 
„reneszánsz-ember, aki oly sok-
féleképpen szolgálja közösségét”, 
Kriterion Koszorút vehetett át 
Nagy Miklós Kund és Márton 
Árpád laudációját követően. A 
versmondó, költő, művészettör-
ténész, újságíró, a hazai képző-
művészet krónikása, méltatója és 
ösztönzője bevallotta, számára 
minden eddiginél fontosabb ez a 

díj, hisz „ez az első alkalom, hogy 
saját közösségemtől kapok díjat. 
Ígérem, ezután is úgy végzem a 
munkámat, mintha semmi sem 
történt volna. Az öröm, az marad 
nekem” – fogalmazott. 

A Klasszikusok alkotásait 
méltatva a fiatal képzőművészek-
nek is üzent Banner, akit hazaté-
rő emberként, erdélyi művészek 
testvérbarátjaként emlegettek 

az ünnepségen: „A fiatalsághoz 
hozzá kell tartozzon a felelős-
ségtudat. Felelősség szüleimmel, 
hazámmal szemben. És ez az 
alkotásokban is meg kell mutat-
kozzon”. 

A kriterion szó jelentése mér-
ce, minőség – hívta fel a figyelmet 
Nagy Miklós Kund –, az elisme-
rés pedig a koszorú nélküli kitün-
tetetteknek is szól. 
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„A mesteremberekre mindig szükség van”
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Banner Zoltán barátai és méltatói körében. Saját közösségétől kapott megérdemelt elismerést fotó: balázs katalin


