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> Őszi szavalóverseny. A Salamon Ernő 
Gimnázium szervezésében 21. alkalommal 
rendezik meg az Elhull a virág, eliramlik az 
élet... elnevezésű őszi szavalóverseny. Az idei 
rendezvény november 5-én 9 órától kezdő-
dik a Salamon Ernő Gimnázium dísztermé-
ben. Két korcsoportban 24 középiskolás diák 
kötelező és szabadon választott versét hall-
gathatja a közönség, így tizenketten szavalják 
Áprily Lajos Októberi séta, és ugyanennyien 
Szilágyi Domokos Őszirózsák című költe-
ményét. A versenyzők Budapestről, Hatvan-
ból, Marosvásárhelyről, Székelykeresztúrról, 
Ba rót ról, Szovátáról, Maroshévízről és 
Gyer gyó szent miklósról érkeznek.

> Erőss Zsolt a Gyergyói-meden cé-
ben. Szombaton Gyergyó szentmik lóson 
vetít, hétfőn pedig Alfa luban tart rend-
hagyó földrajzórát Erőss Zsolt hegymá-
szó. Az idei, erdélyi körútja során tizenhá-
rom település lakosságának tart vetítéssel 
egybekötött előadást a Magyarok a világ 
nyolcezresein elnevezésű expedíciósorozat 
keretében szervezett Lhoce-expedícióról 
a Hópárduc. A program szerint szom-
baton 18 órától találkozhatnak vele az 
érdeklődők a Salamon Ernő Gimnázium 
dísztermében, a vetítéses előadás és be-
szélgetés után 2012-es naptárját dedikál-
ja a vásárlóknak.

Hétfőn 10 órától száz alfalvi diák ta-
lálkozhat a világhírű hegymászóval. Az 
iskolafelújítási munkálatok miatt „szűk 
körű” rendhagyó földrajzórát szerveznek 
az idén, ám az Erőss Zsolt-előadást kamerá-
val rögzítik, felvételről minden alfalvi diák 
megtekintheti egy későbbi időpontban. 

Egyébként ez a harmadik alkalom, 
hogy alfalvi diákoknak tart földrajz-
órát a székelyföldi származású hegymá-
szó. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület által 
2002-től megszervezett erdélyi Erőss-
vetítéssorozat 2009-ben egészült ki az 
alfalvi iskolásoknak szervezett előadással, 
idén pedig mind a tizenhárom telepü-

lésen, ahol előadást tart Erőss, ellátogat 
legalább egy iskolába is találkozni, ismer-
kedni a diáksággal.

Körkép

Egyéves tevékenységéről szá-
molt be Bartalis Előd gyergyó
szent miklósi diákpolgármester 
tegnap. Mandátuma lassan lejár, 
már elkezdődött a november 18i 
választást megelőző kampány. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Demokratikus polgármes-
ter-választás, azt megelő-
ző kampány, majd al-

pol gármesterek és tanácsosok 
csa patából felálló iroda, mely 
ko ordinálja az egész évi városi te-
vé kenységet – ez zajlik kicsiben 
Gyer gyószentmiklóson, ahol ta-
valy ült székébe az első választott 
diákpolgármester. 

Az irodalétesítésre az Ifitéka 
szorgalmazása folytán került sor, a 
szervezési és működési szabályzat 
értelmében a Diákpolgármesteri 
Iroda a helyi önkormányzat ré-
szeként működik – ezt Gyer-
gyószentmiklós döntéshozó testü-
lete meg is szavazta –, mely anyagi 
támogatással is jár. Kitétként sze-
repel a szabályzatban, hogy az iro-

da tevékenységében nem kaphat 
helyet politizálás, nem fogadhat 
el semmiféle támogatást politikai 
pártoktól. Célja nem más, mint 
segíteni a középiskolásokat, hogy 
fogalmat alkossanak a városvezetői 
tevékenységről, összefogni a város 

területén szervezendő iskolai ren-
dezvényeket, bevonni a diákokat a 
városi tevékenységekbe, érdekvé-
delmet biztosítani számukra.

Tegnap tartotta meg saját és 
a Diákpolgármesteri Iroda beszá-
molóját Bartalis Előd leköszönő 

polgármester, a Batthyány Ignác 
Technikai Kollégium X. osztályos 
diákja. Elmondta, első feladatuk a 
szabályzat megfogalmazása volt, 
majd a városi rendezvényeken 
való részvétel. Mikulás-napokon 
segédkeztek, február 14-én Singly 
Partyt szerveztek, márciusban 
színjátszó előadást Iskoláink te-
hetségei címmel. Társszervezőit 
voltak számos városi rendezvény-
nek, most pedig a Webkastély 
vetélkedőn szeretnék, ha első 
helyre juttathatnák a szárhegyi 
Lázár-kastélyt. „Az első év ne-
héz volt, de a végére belejöttünk 
a szervezésbe, a terveinkből nem 
mindent tudtunk megvalósítani, 
de ahol tudtunk, ott voltunk, 
segítettünk és szerveztünk” – fo-
galmaz a diákpolgármester, aki 
még számos rendezvényen kép-
viselte egy éven át a középiskolás 
diákságot.

A kampány elkezdődött, pol-
gármester kerestetik a város négy 
középiskolájának diáksága köré-
ben Bartalis Előd november 18-
án megüresedő helyére. 

JElzésfEstés, 
Borvízforrástisztítás

Tölgyesi 
turizmustervezés
tíz feltérképezett borvízforrása, 
440 éves tölgyfája, egyedi veres
köve van tölgyesnek. A település 
– a megyei tanács segítségével – 
ezen természeti értékeit szeretné 
megismertetni a turistákkal. 

B. K.

Tölgyes központjában im-
már tábla jelzi: a piros pon-
tot követve juthat el a turis-

ta a település nevét adó töl gyerdő 
kiemelt példányához, a 440 éves 
tölgyfához. Fából készített pihe-
nő várja ott, majd ha szusszant 
egyet, a turistajelzés mentén ha-
ladhat tovább az Attila-forrásig, 
melynek ásványvize nemcsak sima 
szomjoltó, gyógyírként is szolgál 
vérszegénységre, gyomorbántal-
makra. Az út tovább vezet egész a 
Veres-kő Természeti Rezervátum 
legmagasabb pontjáig, a Veres-kő 
1215 méteres csúcsára. A hegyek-
kel övezett panoráma mélyében, 
közel 400 méteres mélységben 
húzódik meg a település, Tölgyes. 
Központjába visszajutni egy má-
sik útvonalat javasolnak a jelzés-
festők: kövessük a kék sávot, mely 
a zsidó temető érintésével vezet 
be a házak közé. Egynapos séta-
ként ideális kiruccanás, az idegen-
ből érkezők és helybéliek mellett 
a pszichiátriai kórház lakóinak is 
ajánlják.

A jelzésfestés, forrástisztítás, 
pihenőhelyek kiképezése ön kén-
tes diákok munkája révén va lósult 
meg. A Tölgyesért Alapít vány öt-
letét Hargita Megye Tanácsa ka-
rolta fel, a 20 000 lejes összkölt-
ségvetésű projekt 49 százalékát 
biztosítva. A pályázó alapítvány 
két százalékot kellett hozzáte-
gyen, a többit ugyanis Tölgyes 
Önkormányzata biztosította. 
Három hónap, több mint har-
minc tölgyesi diák önkéntes 
munkájának eredményét adták 
át a napokban, és már újabb cé-
lok is megfogalmazódtak: továb-
bi borvízforrásokat kellene ki-
tisztítani, újabb turistajelzéseket 
megfesteni, Tölgyest bevonni 
az erdélyi turizmus forgatagába, 
hisz erre feljogosítják természeti 
adottságai és az itt élő lakosság 
szándékai – tájékoztatott Bartis 
Zsolt projektkoordinátor. 

„Politizálás” Az iskolAPAdBAn

Kampányolnak a diákpolgármester-jelöltek

WEBkAstély vEtélkEdő

Versenyben a Lázár- és az Urmánczy-kastély
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A gyergyószárhegyi lázárkas-
télyt és a maroshévízi Ur mán
czykastélyt nevezték be a Gyer
gyóimedencéből a Webkas tély 
internetes vetélkedőre. A több 
próbatételből álló verseny má-
sodik fordulóját követően a 
lá zárkastély negyedik, az Ur
mán czykastély pedig a hetedik 
helyen áll.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A Gyergyó vidékéről verseny-
ző két tíz-tíz fős csapat cél-
kitűzése ugyanaz, ugyanis 

mind a gyergyószentmiklósiak, 
mind a maroshévíziek a közelük-
ben lévő kastélyt szeretnék népsze-
rűsíteni, illetve a környék turiszti-
kai potenciálját akarják ismertté 
tenni. A gyergyószentmiklósiak 

csapatában többnyire egyetemis-
ták és középiskolások vannak, a 
ma roshévízi csapatban az Ur mán-
czy Nándor Egyesület tagjai, va-
lamint a cserkészek kaptak helyet. 
Előbbi projektvezetője Rá duly 
Andrea egyetemista, az utóbbié 
pedig Czirják Károly, az Ur-
mánczy egyesület elnöke. Mint 
megtudtuk, a csapatok jelenleg 
lázasan készülődnek a következő 
próbatételre, ami a nyílt kastélyna-
pok szervezése. Czirják Károly, a 
maroshévíziek vezetője elmondta, 
hogy hét végén takarítással egybe-
kötött kastélynapot tartanak. „Az 
érdeklődök ingyen megnézhetik 
a kastélyban lévő múzeumot, és 
olyan termekbe is bemehetnek, 
ahová eddig nem engedtek be láto-
gatókat. Ugyanakkor megtekint-
hető a kastély múltjáról és lakóiról 

szóló dokumentumfotó-kiállítás 
is” – magyarázta Czirják, kifejtve, 
hogy a cserkészcsapat azt is bevál-
lalta, hogy a kastély udvarát meg-
takarítja a lehullott falevelektől.

A Lázár-kastélyban jövő hét 
végén lesz a nyílt nap, mint Rá-
duly Andrea körlevelében írja, 
egész napos programmal várják az 
érdeklődőket.

A Webkastély vetélkedő cél-
ja: felhívni a figyelmet az erdé-
lyi kastélyok, kúriák állapotára, 
bekapcsolni azokat a turisztikai 
körforgásba. A vetélkedő révén 
egy olyan gyakorlati adatbázis, 
információhalmaz gyűlhet össze, 
amely a műemlékvédők, a témát 
kutatók figyelmét esetleg elke-
rüli. A versenyre folyamatosan 
lehet jelentkezni, eddig 23 csapat 
nevezett be. A Hargita, Maros, 

Kovászna, Kolozs, Hunyad, Szi-
lágy, Szatmár, Bihar és Fehér me-
gyei csapatok mellé Máramaros 
megye is felzárkózott. Jelenleg 
a legidősebb versenyző 66, míg a 
legfiatalabb 12 éves. Az internetes 
verseny a WEBvidékhez hasonló-
an zajlik, a részt vevő csapatoknak 
különböző próbákat kell majd 
teljesíteni, amelyek a kastély vagy 
kúria múltjára, jelenére, jövőjére, 
turisztikai hasznosíthatóságára, a 
köréje szervezett rendezvényekre 
vonatkoznak. Kreativitás és straté-
giai gondolkodás egyaránt pontot 
ér! A WEBkastély a PONT Cso-
port, a Transindex, a Transilvania 
Trust Alapítvány és az Élő Erdély 
Egyesület közös vetélkedője. Tá-
mogatja az Országos Kulturális 
Alap, az OTP Bank Románia és 
az Agrosel.

Diákpolgármester (balról) és csapata. Számvetés egy év után


