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> Gyergyószéki Fiatal Pedagógusok 
Fóruma. Ma még lehet jelentkezni a no-
vember 26–27-én tartandó Gyergyószéki 
Fiatal Pedagógusok Fórumára. A gyergyó-
szentmiklósi Lázár Panzióban zajló ren-
dezvényre valamennyi gyergyói-medencei 
fiatal pedagógust várnak a szervezők, Har-
gita Megye Tanácsa és a Gyergyó Területi 
Ifjúsági Tanács. A rendezvény célkitűzése 
szerint alkalmat teremtene a környék fiatal 
pedagógusainak arra, hogy megismerked-
jenek egymással, támpontokat nyújtana az 
oktatás gyakorlati szintjén a pedagógusok 
munkájához a jelentkező problémák kifejté-
se és értelmezése által, megvitatná az oktatási 

módszerek pozitívumait és korlátait, szak-
mai tapasztalatcserére, valamint új elméleti 
és gyakorlati tapasztalatok elsajátítására adna 
alkalmat. A rendezvényen előadást tart, illet-
ve műhelymunkákat vezet: Veres-Nagy Tí-
mea, a PONT Csoport munkatársa (szakte-
rülete a pojektmenedzsment és a csapatépí-
tés), Szőcs Edit kommunikációs szakember, 
György Emőke, a Johannes Kájoni Közgaz-
dasági Iskolaközpont igazgatója, szaktréner, 
valamint dr. Dézsi Zoltán, a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem előadótanára. 

> Az Ifitéka ajánlja. Háromfős csa-
patokban tizenhat év fölötti fiatalok je-

lentkezését várja az Ifitéka a Szentmiklós 
Napok keretében megszervezésre kerülő 
jég szobrászat-vetélkedőre. A vetélkedő té-
mája: decemberi ünnepek. A szobrászkodó 
ifjaknak a jégtömböket a szervezők biz-
tosítják, a szerszámokat a résztvevőknek 
kell hozniuk. Az érdeklődők december 2-ig 
naponta 8–18 óra között jelentkezhetnek 
az Ifitéka irodájában vagy 0266–364056-
os telefonszámon. A vetélkedő december 
3-án, szombaton fél tizenegykor kezdődik 
a központi parkban.

Kalandpark. Próbáld ki magad Te is! – 
biztatja az Ifitéka szervező csapata a kaland-
ra vágyókat. A december 3-án, szombaton 

11–15 óra és december 4-én, vasárnap 15–
18 óra között zajló eseményre kétfős csa-
patokban jelentkezhetnek az érdeklődők a 
központi parkban, az esemény helyszínén. 
Itt különféle ügyességi vetélkedők és egyéb 
szórakozási lehetőségek lesznek gyerme-
keknek és fiataloknak egyaránt.

Társasjáték-est. Hozd a barátaidat is! 
– javasolják szintén ifitékások, ugyanis a 
Kárpátikumban nem mindennapi játékokat 
próbálhatnak ki a december 3-án, szomba-
ton este fél nyolctól kezdődő rendezvényen. 
Lesz Székely ektiviti, Catan telepesei, Rizikó, 
Scotland Yard, Twister, Legyen Ön is milli-
omos, Beugró, Römi, Marokkó és Capitaly.

Körkép

5000 tulipánhagymát ültettek 
tegnap az új körforgalom köze-
pére. Bár a gyergyóiak későinek 
tartják a novemberi ültetést, az 
eladó garantálja: tavasszal tuli-
pánszőnyeg lesz, mely különö-
sebb gondoskodás nélkül is négy 
esztendőn át virágzik majd.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Helybéli kertészek és gaz-
dálkodók egyaránt csó-
válták a fejüket tegnap, 

amikor kiderült, az új körforga-
lom közepére hordott földet azért 
egyengetik, hogy tulipánhagymá-
kat ültessenek bele most, november 
második felében. Az önkormány-
zat kertészetének vezetője, György 
István is megjegyezte, a nagy könyv 
azt írja, a tulipánhagymákat az is-
kola befejezésekor kell kiszedni, 
iskolakezdéskor pedig visszarakni 
a földbe. Novemberi ültetésről ő 
nem hallott, de ha az a feladat, hogy 
a földet, mely humuszt nemigen 
tartalmaz, elegyengesse, és az ülte-
tésnél segédkezzen, hát megteszi. 

A körforgalom centrumát képe-
ző körbe tegnap délelőtt elültették az 
5000 darab tulipánhagymát. Több 
is elfért volna, az eladó állítja, az ide-
ális az, ha egy négyzetméterre 100 

hagyma kerül. Az időpont szerinte 
pedig cseppet sem késő, ültettek már 
decemberben is Szebenben tulipánt, 
és tavaszra kibújtak a virágok. 

– Hollandiából hoztuk a hagy-
mákat, 3-4 színűek, a legjobb mi-

nőségűek, ami a piacon létezik. 
15-20 centiméter mélyre kerülnek 
a földbe, s a fagyok sem okoznak 
bennük károsodást. Öntözni nem 
kell, majd amikor 7 Celsius-fok kö-
rüli lesz a talajhőmérséklet, remél-

hetőleg kapnak hólevet, elkezdődik 
a kizöldülés – mondta Kardos Er-
zsébet, az udvarfalvi kertészet ve-
zetője, a virághagymák beszállítója. 
A szakember szerint a legnagyobb 
hagymájú holland tulipán sem ér-

zékenyebb testvéreinél, két-három-
évente kell kiszedni a hagymákat, 
átválogatni, a nagyobb példányo-
kat ősszel visszaültetni, de akkor is 
szépen virágoznak, ha négy eszten-
dőn át a földben maradnak. Hosz-
szú távú befektetés, hisz a hagymák 
szaporodnak, nem kell mégegyszer 
erre költeni.

A tulipánhagymákra Gyergyó-
szentmiklós polgármestere kötött 
üzletet; darabjáért egy lejt fizet a 
város, de csak akkor, ha a hagy-
mák életben maradnak, jövőre 
virágozni fognak.

– Olyan egyezség van köz-
tünk, mivel későre készült el a 
körforgalom, hogy én vállalom 
a rizikót, és csak akkor fogunk 
számlázni, amikor már látjuk, túl-
élték a virághagymák a telet. Ezen 
nem lesz veszteség, a munkálat 
szakszerűen van elvégezve, és jó a 
hagyma minősége. Nem vagyunk 
kezdők – világosított fel a Maros 
megyei kertészet tulajdonosa, 
hozzátéve, több mérnökkel érke-
zett, mivel Gyergyószentmiklós 
vezetője jelezte, pénzszűke van, 
nem tud fizetni az ültetésért, így 
ajándékban, ingyen dolgoznak a 
kollégák. „Szeretetből dolgozunk, 
s meglátják, jövőre itt tulipánsző-
nyeg lesz”. 

Virágzáskor fizet a Város

Jövőkép: tulipános körforgalom

Beszámoltak a GYeRkI-IRoda működéséRől

Érdeklődnek Gyergyó iránt Budapesten?
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Beszámolt a gyergyószéki kép-
viseleti irodában (gYerki) szer-
zett tapasztalatairól Pál Lóránt, 
aki önkéntes munkában másfél 
hónapig teljesített szolgálatot 
a Gyergyó népszerűsítését fel-
vállaló budapesti székhelyű iro-
dában. azt a tényt, hogy ez idő 
alatt „közel félszázan nyitották 
meg az iroda ajtaját” és sikerült 
egy beszélgetőestet összehoz-
ni, Mezei János polgármester 
és az önkéntes egyértelmű si-
kerként könyvelte el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Többnyire olyan em-

berek tértek be az 
iro dába, akik erdé-

lyi kö tő désűek, vagy pedig soha 
nem jár tak Erdélyben, és infor-
mációkat kértek erről a vidék-

ről” – fejtegette beszámolójában 
Pál Lóránt, aki október elejétől 
november közepéig teljesített 
szolgálatot a budapesti GYERKI-
irodában. Mint mondta, a betérő-
ket többnyire a szálláslehetőségek 
és a sípályák, sízési lehetőségek ér-
dekelték, és többen jelezték, akár 
társas kirándulást is szerveznének 
Gyergyó vidékére. Pál arra is ki-
tért, hogy GYERKI Kör néven 
sikeres beszélgetőestet tartottak 
ottléte alatt, amikor a jelenlévőket 
különféle információkkal látták el 
Gyergyót illetően. 

– Nagyon fontos számunkra 
ez az iroda, mert aki rajta ke-

resztül érkezik városunkba, azt 
nem turistaként, hanem ven-
dégként fogadjuk – hangoztatta 
Mezei, aki szerint ez egy nagy 
lehetőség Gyer gyószentmiklós 
számára, hiszen a magyarországi 
érdeklődők első kézből kaphat-
nak hiteles információt az itteni 
szálláslehetőségekről, látványos-
ságokról, rendezvényekről. Az 
irodában egyébként különféle 
gyer gyószentmiklósi szál lodák 
és panziók, valamint helyi ter-
melők szórólapjai érhetők el.

Mint ismeretes, az irodát mű-
ködtető nonprofit Kft.-t Balogh 
Sándor, Fekete Zsolt és Eötvös 

György magyarországi vállalko-
zók, illetve Gyergyószentmiklós 
önkormányzata hozta létre egy-
millió forintos alapítótőkével. Az 
iroda működtetését eredetileg úgy 
képzelték el, hogy Gyergyószék 
településeiről rendre egy hónapig 
szolgálatot teljesítene egy kül-
dött, aki a betérőket ellátná min-
den információval a vidéket ille-
tően, hiszen a fő célkitűzés a régió 
népszerűsítése. Egyelőre azonban 
csak gyergyószentmiklósi önkén-
tesek teljesítenek szolgálatot az 
irodában, a környékbeli községek 
nem csatlakoztak a város kezde-
ményezéséhez.

A tulipán garantált. Gyergyószentmiklósnak nincs veszítenivalója  fotó: balázs katalin

Pál Lóránt elégedett az iroda működésével


