
Árpád-házi Szent Erzsébet ün-
nepéhez legközelebb eső vasár-
napon minden évben gyűjtést 
rendez a Gyulafehérvári Caritas 
a hátrányos helyzetű embe-
rek megsegítésére. November 
13-án a Gyulafehérvári Főegy-
házmegye templomaiban azon 
hátrányos helyzetű gyerekek 
javára gyűjtenek, akik számára 
a Gyulafehérvári Caritas szervez 
különböző tevékenységeket. 

HN-információ

A Gyulafehérvári Caritas szer
vezeten belül szerteágazó 
programok foglalkoznak a 

hátrányos helyzetű gyerekekkel. 
A legkisebbek az Erdély öt város
ában működő korai nevelő és fej
lesztőközpontokban tanulhatják 
meg a helyes mozgás, testtartás alap
jait. A tö visi Pro Família gyermek
otthon célja a családi környezethez 
hasonló körülmények biztosítása a 
Tö vis környékéről származó, nehéz 

sorsú gyermekek, fiatalok számára. 
A pet ro zsényi Maria Stein Nappa
li Foglalkoztatót olyan hátrányos 
helyzetű gyerekek és fiatalok láto
gatják, akik Petrozsény szegényne
gyedeiben élnek.

A családsegítő szolgálat kere
tében a Caritas többféle tevékeny
séget kínál a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek: így a vidéken élő gye
rekeket segíti délutáni felzárkóztató 
foglalkozások keretében. A Caritas 
munkatársai a nyári vakáció idején 
karavánszerűen járják a közössége
ket, ahol egynapos rendezvények 
során szórakoztató tartalommal és 
nevelőfejlesztő foglalkozásokkal 
várják azokat a gyerekeket, akik 
otthon töltik a nyarat. A sepsiszent
györgyi Őrkő negyedben működő 
gyermekprogramok roma gyerekek 
szocializációját és integrációját tűz
ték ki célul. A gyergyószentmiklósi 
Esély program keretében halmozot
tan sérült gyermekek fejlesztésével 
foglalkoznak a Caritas munkatár

sai. A Hargita megyében működő 
Őrangyalprogram egészséges és 
sérült gyerekeknek és fiataloknak 
kínál rendszeres találkozási és tanu
lási lehetőséget.

Mindezek a tevékenységek 
több száz hátrányos helyzetű gye
rek számára kínálnak esélyt arra, 
hogy életük színesebb, gondtala
nabb legyen.

Adakozásra hív hát a Caritas 
mindenkit: segítsenek, legyenek 
társak abban, hogy a hátrányos hely
zetű gyerekek szebb jövőt álmod
hassanak maguknak. Adakozzanak 
a Szent Erzsébetgyűjtés keretében 
november 13án Erdély katolikus 
templomaiban, illetve adományuk
kal megkereshetik a helyi Caritas
képviseleteket, továbbá befizethetik 
a Gyulafehérvári Caritas adomány
gyűjtő bankszámlájára. (Számla
szám: RO46 RNCB 0003 0015 
6949 0006 BCR Alba Iulia. Szám
latulajdonos: Caritas Alba Iulia, 
adóazonosítószám: 4562770)

A téli ajánlataikat közös kataló-
gusba szedve már a november 
közepi budapesti turisztikai vá-
sárra készülnek a Gyimesvölgyi 
Vendéglátók Turisztikai Egyesü-
letének tagjai. Mint Prezsmer 
Fülöptől, az egyesület elnöké-
től megtudtuk, a magyarországi 
turisztikai szervezőirodákkal is 
komoly terveik vannak.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Évértékelőt tartottak a na
pokban a Gyimesvölgyi 
Vendéglátók Turisztikai 

Egyesületének tagjai, ám az idén 
megvalósított programok mel
lett már az újabb tennivalókról is 
szó esett, így a november 18–20. 
között, a budapesti Hungexpón 
megrendezésre kerülő turiszti
kai vásárra való felkészülésről is. 
Mint lapunknak Prezsmer Fülöp, 
az egyesület elnöke elmondta, a 
budapesti vásárra időzítve, ezres 
példányszámban már a gyimesi 
panziók téli kikapcsolódási és 
szilveszteri ajánlatait tartalmazó 
közös katalógus is megszületett.

– A bemutatkozónkra most 
is, akárcsak tavasszal, Hargita és 
Kovászna Megye Tanácsának kö
zös Székelyföldstandján keresztül 
kerül sor. A budapesti eseményre 
készült szóróanyagon tíz Gyimes
völgyi panziót, valamit a felsőloki 
és a középloki polgármesteri hiva
talt mutatjuk be, de kiemelt helyet 
kaptak a szóróanyagban a gyimesi 
látnivalók mellett a térség kultu
rális programjai is – magyarázta 
Prezsmer. Elárulta, a turisztikai 

vásár keretében nem titkolt céljuk 
megállapodni a csíksomlyói bú
csú idejére különvonatot indító 
turisztikai szervezőiroda képvise
lőivel is.

– Egyrészt szeretnénk elérni, 
hogy információs anyagaink min
den irodájukban megtalálhatók 
legyenek, másrészt pedig, hogy 
programszervezőként ne csak az 
évből egy napként, a csíksomlyói 
búcsú mellékprogramjaként gon
doljanak a Gyimesekre, hanem 
önálló turisztikai célállomásként 

is. Ehhez szeretnénk a vonatot is 
megnyerni – tette hozzá az egye
sület elnöke. Prezsmer azonban 
legalább ilyen fontos célnak tartja 
megváltoztatni a magyarországi 
turisztikai irodák Gyimesekről 
kialakult képét. 

– El kell érjük, meg kell őket 
győzzük, hogy a Gyimesek ne 
csak egy nap legyen az erdélyi 
körútprogramjukban. De úgy 
vettem észre, az ezeréves ha
táron kívül a legtöbbször még 
maguk a turisztikai szervezők 

sincsenek tisztában a gyimesi 
látnivalókkal, szabadidős lehe
tőségekkel, az általunk kínált 
turisztikai szolgáltatásokkal. Be 
kell bizonyítanunk, hogy egy 40 
fős csoportnak akár egy hétre 
is tartalmas programot tudunk 
biztosítani. De nagyobb csopor
tokat is tudunk fogadni, hisz a 
panziók és vendégházak ágyka
pacitása jelenleg több mint 350
re rúg – sorolta.

Prezsmer szerint a 2009ben ti
zenegy taggal alapított turisztikai 

egyesület jelenleg több megnyert 
és kivitelezés alatt álló pályázat
tal is büszkélkedhet. A Nemzeti 
Vidékfejlesztési Program 311es 
intézkedési ágán például számító
gépek és ehhez szükséges szoftver
programok vásárlására pályáztak, 
míg a 313as ágon nyert 140 ezer 
eurós pályázatuk révén – 100 
százalékos uniós finanszírozással 
– Gyimesközéplok központjában 
egy turisztikai információs iroda 
építéséhez és felszereléséhez is 
zöld utat kaptak.

társadalom
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SzENT ErzSébET-GyűjTéS

Segítsünk a hátrányos helyzetű gyerekeken

Körkép

Mozgalmas évet zárnak

A vendégforgalom szempont
jából közepes, a turisztikai vásá
rokon és rendezvényeken való 
részvétel kapcsán viszont zsú
folt éven vannak túl a gyimesi 
vendéglátósok – derült ki az 
egyesületi tagok beszámolóiból. 
Március folyamán előbb a buda
pesti turisztikai vásáron, majd a 
hónap végén a román parlament 
épületében tartott turisztikai 
szimpóziumon is bemutatkoz
tak. A gyimesi húsvétról készült 
rövid dokumentumfilmjeiket 
két országos román hírteleví
zió is műsorára tűzte, de az év 
folyamán a gyimesközéploki 
önkormányzattal közösen több 
magyarországi és szlovákiai 
testvértelepülési eseményen is 
képviselték az egyesületet. A 
nyáron szervezett Szénafesztivál 
és Puliszkafesztivál révén pedig 
a turisták mellett a helyi lakoso
kat is megmozgatták.

A HuNGExPórA kéSzülNEk A GyiMES-VölGyi VENdéGláTóSok

Vonattal hoznák a turistákat

Vendégforgalom alapján közepes, kapcsolatépítés terén jeles évet zártak a gyimesi vendéglátósok fotó: domján levente
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