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> Kastélynapok Szárhegyen és Hé
vízen. A maroshévízi Urmánczy-kas-
tély után a gyergyószárhegyi Lázár-kas-
télyban tartottak kastélynapokat a Web-
kastély internetes versenyre benevezett 
csapatok. Mint arról korábban már be-
számoltunk, a WEBkastély PONT Cso-
port, a Transindex, a Transilvania Trust 
Alapítvány és az Élő Erdély Egyesület 
szervezésében zajló Webkastély vetélke-
dőn a Gyergyó vidékéről versenyző két 
tíz-tíz fős csapat célkitűzése a közelük-
ben lévő kastély népszerűsítése, illetve a 
környék turisztikai potenciáljának hang-
súlyozása. A versenyszabályzat szerint az 

egyik próbatétel a kastélynapok szerve-
zése volt. Maroshévízen őszi takarítással 
egybekötött kastélynapot szerveztek, 
Gyergyószárhegyen pedig különfé-
le vetélkedők által a reneszánsz korát 
próbálták megidézni. Többek közt a 
sajátos kincskereső program keretében 
versenyző gyerekeknek a Lázár-kastély 
múltjával és jelenével kapcsolatos kérdé-
sekre kellett válaszolniuk, a helyes válasz 
„kincset” ért. De sokakat vonzott a re-
neszánsz családi kép készítésének ötlete 
is, mely alkalomból reneszánsz ruhadara-
bokat ölthettek magukra az érdeklődők 
egy fotó erejéig. 

> Meghívó táncházba. Gyerekeket 
és felnőtteket egyaránt várnak a Gyer-
gyó szentmiklósi Művelődési Központba 
holnap, hogy néptánctudásukat együtt 
gyarapítsák az újfalvi házigazdákkal. A 
szervezők hagyományteremtő szándék-
kal immár minden hónapban megren-
dezik a táncházat a művelődési otthon 
előcsarnokában, s míg korábban a cso-
mafalviak húzták a talpalávalót, most az 
újfalvi Katorzsa Néptánccsoport diktálja 
a ritmust: Román Hunor és zenésztársai 
muzsikálnak. Az ingyenes táncház gyere-
keknek 18.30-tól, felnőtteknek 20 órától 
kezdődik. 

Körkép

Keressük azt a szakembert, aki 
tanácsot tudna adni, hogyan olt
hatnánk el a föld alatti tüzet – fo
galmazott az alfalvi sürgősségi 
esetek felügyelője. A Dombalja-
dűlőben csak megfékezni sikerült 
a tüzet, eddig minden olyan pró
bálkozás meghiúsult, amely a lán
gok végleges eloltását célozta.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Továbbra is füst terjeng 
Alfaluban, tűz ég a föld 
alatt, fölötte pedig sokáig 

nem lesz termőtalaj. Körülárkol-
ták füstölgő tőzeglápos részt, még-
is tartanak attól, hogy újabb tar-
lóégetés miatt lángra lobbannak 
a szomszédos területek is. Sem a 
meggyulladt tőzeges terület eloltá-
sára, sem a tarlógyújtogatók meg-
fékezésére nem találnak jó megol-
dást az alfalviak. 

Többféle módszerrel próbálkoz-
tak, hogy a Dombalja-dűlőben tar-
lóégetés miatt meggyúlt tőzeget el-
oltsák. A helyi önkéntes tűzoltóság, 
a községlakók és az önkormányzat si-
kertelen próbálkozása után egy hete 
bizottságot hívtak össze: a medence 
önkéntes tűzoltói, illetve egy 30 éve 
hivatásosként szolgáló tűzoltó ke-
reste a tűz megfékezésének módját. 
Egy víztározót is ástak, a környékbeli 
önkéntes tűzoltók ebbe pumpálták a 
Maros vizét, innen pedig a füstölgő 
területrészekre. 

– Négy óra munka után ki-
derült: csak húsz percre sikerült 
megfékeznünk a tüzet, a tőzeg 
megint füstölni, égni kezdett – 
mondta a próbálkozás kudarcáról 
Borsos Ferenc, a Gyergyóalfalvi 
Polgármesteri Hivatal keretében 
működő sürgősségi esetek felügye-
lőségének vezetője. Ezután egy-
behangzó döntés született: csak 
az üzemanyagot és az emberi erőt 
pazarolnák további locsolással, így 
hozzáláttak, és erőgépek segítsé-
gével 50 centiméter mély árokkal 
vették körül a füstölgő területet.

– Keressük a megoldást, de 
nincsenek jó kilátások. Már csak 
abban reménykedünk, hogy nem 
terjed tovább a föld alatti tűz. Na-
gyon figyeljük a határt, félő, ha 
valaki tarlót éget, újabb tűzfészek 
keletkezik. Az önkéntes tűzoltók 
naponta járőröznek, ennél többet 
nem tehetnek – mondta a fel-
ügyelő, hozzátéve, hiába vannak a 
komoly büntetések, egyetlen gyúj-
togatót sem sikerült eddig tetten 
érni, és mások számára is elriasztó 
bírságot róni ki rá. 

A tizenöt hektárnyi, kaszáló-
ként használt tőzeglápos terület 
nagy részének alfalvi gazdák a 
tulajdonosai, kisebb rész képezi  
a község birtokát. Eddig nem esett 
szó arról, hogy a termőterületü-
ket pár évre elvesztett alfalviak 
részesülhetnek-e valamiféle kár-
térítésben.
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Lépések A csomAfALvi turizmusért

Épül a központ, keresik az alkalmazottakat
megoLDást keresnek 

Tovább ég 
az alfalvi tőzegláp

népzenészek tALáLkozójA remetén

A gyergyói zene „felhangosítói”

éppen csak „kijött a földből” a 
turisztikai információs központ 
épülete, máris meghirdették a 
versenyvizsgát két turisztikai 
referens számára csomafalván. 
Az önkormányzat annak örven
dene, ha helybéliek nyernének 
a megmérettetésen.

B. K.

Felsőfokú turisztikai végzett-
ség és román nyelvtudás, 
középfokú angol nyelvisme-

ret, büntetlen előélet és számító-
gép-kezelési tapasztalat a feltétel 
ahhoz, hogy valaki megpályázza a 
csomafalvi turisztikai referensi ál-
lások egyikét. A jelentkezőknek a 
november 21-i versenyvizsgán egy 
dolgozatot is be kell mutatniuk a 
csomafalvi turizmus fejlesztési le-
hetőségeiről. 

– A versenyvizsgáról nyertes-
ként kikerülő referensek akár már 
jövő héttől is munkába állhatnak, 
olyan sok a tennivaló – közölte 
Köllő Orsolya, a Csomafalvi Pol-

gármesteri Hivatal fejlesztési osz-
tályának munkatársa –, legfőbb 
feladatuk hosszú távon az lesz, 
hogy az épülő turisztikai infor-
mációs központot működtessék. 

A csomafalvi turizmus fel-
lendítése érdekében a község az 
Országos Vidékfejlesztési Prog-
ramtól nyert támogatást; össze-
sen 870 750 lejből kell felépíteni 
a négyemeletes információs köz-
pontot, turizmust népszerűsítő 
kiadványokat, térképet, honlapot 
készíteni, a községközpontban 
pedig felállítani egy érintőkép-
ernyős terminált a turisták köny-
nyebb eligazodása, az adottságok 
népszerűsítése érdekében. 

A négyszintes információs 
központ három hónaposra terve-
zett munkálatai október közepén 
kezdődtek, egyelőre az alagsor 
készül, aztán épül a fogadóiroda, 
a bemutatóterem, a legfelső szint-
re pedig kilátót álmodott meg az 
épület tervezője, Macalik Arnold 
építész. 

Csomafalva adottságainak nép-
szerűsítése, a község képviselete, a 
turisztikai vonzerő ismertetése és 
az idelátogató turisták eligazítása 
– így foglalhatók össze a turisz-
tikai referensi munkakört betöl-
tők legfőbb feladatai. Remélik, 
a tegnap meghirdetett állásokra 
bőven lesz jelentkező, annál is 
inkább, mert a községben lakó fi-
atalok közül is többen végeztek a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Gyergyószentmiklósi Kihelyezett 
tagozatának turizmus szakán. 

Bizonyítást nyert Alfaluban: tőzegtűznek a Maros vize nem ellenfele

Épül az információs központ  Fotó: köllő orsolya

„A gyergyói népzene halkabban 
cseng, mint a mezőségi, a felcsíki, 
de van esély a felhangosítására” 
– így köszöntötte Laczkó-Albert 
elemér polgármester a vasár
nap remetére sereglett gyergyói 
népzenészeket, néptáncosokat. 
A találkozó csak egy lépés, jövő 
tavasszal Berecz András érke
zik segítségként, nyá ron pedig 
néptánctábort szerveznek a gyer-
gyó iaknak.

B. K.

Ősz hajú muzsikusok mellett 
kisiskolások is színpadra 
léptek Remetén, tucatnyi 

zenekarban szinte száz ember cite-
rán vagy egyéb autentikus hangsze-
ren szólaltatta meg a magyar nép-
zenét. Az idősek célja: örökösöket 
keresni, akik átveszik tudásukat. 
Vasárnap a második Gyergyói Nép-
zenészek Találkozójának adott ott-

hont Remete, az önkormányzathoz 
benyújtott pályázatból fedezve a 
rendezvény költségeit. 

„Feladatunk, hogy tudatosan, 
felelősségteljesen viszonyuljunk a 
kultúránkhoz, s erre fiataljaink je-
lenthetik a garanciát. Segítsük őket 
abbéli akaratukban, hogy énekelje-
nek, táncoljanak. Legyünk felelősek 
és büszkék arra, amink van” – fo-
galmazott a község polgármestere, 
elmondva, sokan nem értékelik a 
népzenét kellőképpen, olyant is hal-
lott a községben egy szülőtől, hogy 
azért nem engedi néptáncolni gyer-
mekét, mert paraszt lesz belőle. A 
népzene értékének felismerésére biz-
tatta a közönséget, ajánlva a lehető-
séget: a remetei önkormányzat fizeti 
a néptáncoktatókat, a szülőknek, 
tanároknak nincs más dolguk, mint 
engedjék tanulni a gyerekeket. 

A gyergyói népzene nemsokára 
nagyobb visszhangra lel, ugyanis 
Berecz András népdalénekes, me-

semondó felkutatta, összegyűjtötte 
a gyergyói népdalokat, a jellegzetes 
népzenét – a gyűjtés első bemuta-
tóját először Remetén tartják jövő 
év február 3-án, gyergyói népzené-
szek meghívásával. Ösztönzőként 
nyáron néptánctábort is szerveznek 
Remetén – jelentette be Laczkó-
Albert Elemér.

A vasárnapi találkozón fellépett 
a gyergyószentmiklói Csereklye és a 
gyergyóújfalvi Pünkösdi Rózsa cite-
razenekar, a ditrói Gál Imre és zene-
kara, Szárhegyről érkezett Danguly 
Ervin és zenekara, Alfaluból a Do-
mokos Pál Péter Hagyományőr ző 
Egyesület Citerazenekara, a Gyer-
gyó csomafalvi Citeraegyüttes és a 
medence zenészeiből verbuvált 
zenekarral Szabó József. A legnépe-
sebb csapatot a helybéliek tették ki, 
fellépett a Balás Gábor Művelődési 
Ház Citerazenekara, Ifjú Vonósze-
nekara és Népizenekara, közremű-
ködött a Sirülő Néptánccsoport.


