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Hajlék szociális és kulturális tevékenységek számára

Építkeznek az alfalvi Guszti-kertben

a gépgyártó iskolaközpont tanulója az új diákpolgármester

Javítaná az iskolák közötti kapcsolatot

> Önkéntesi lehetőség külföldön. 
Öt nemzetközi önkéntesi munkalehe-
tőséget hirdet az Egyesület a Gyergyói 
Ifjúsági Központért – partnereivel kö-
zösen – az Európai Önkéntes Szolgálat 
elnevezésű program keretén belül. A 
magyarországi, csehországi és lengyel-
országi helyszínekre egy-egy személy 
jelentkezését várják Erdély bármelyik 
településéről – tájékoztatta a Hargita 
Népét Dániel Botond programfelelős. 
Így Jánoshalmára és Kiskunhalasra – 
2012. február elsejei kezdéssel – pénte-
kig lehet jelentkezni, míg Prágába szin-
tén 2012. február elsejei kezdéssel de-

cember 9-ig. Jánoshalmán az önkéntes 
munkát elsősorban a helyi művelődési 
ház tevékenységei között képzelik el, a 
rendezvények, a programok előkészíté-
sében, lebonyolításában, szervezésében, 
szakmai lebonyolításában kell segéd-
keznie az ezt vállalónak. Kiskunhalason 
sokrétű tevékenységbe kapcsolódhat be 
a leendő önkéntes, ugyanis az ottani  
ifjúsági iroda – amelynek munkájában 
részt vállalhat a jelentkező – elsősorban 
a fiatalok szórakoztatásával, szabadidős 
tevékenységével foglalkozik. Például 
gyermek- és ifjúsági programokat, ke-
rékpáros városfeltáró túrákat szervez-

nek, de ők szervezik a városi diákön-
kormányzatot is, valamiont élő és napi 
kapcsolatot ápolnak a város fiataljaival. 
A két magyarországi település mintegy 
20 kilométer távolságra van egymástól, 
és mivel az önkéntes szolgálat ideje is 
ugyanakkorra esik, a felhívásra jelent-
kezhetnek barátnők, ismerősök, párok 
is. A magyarországi projektek már meg-
nyert pályázatok, a csehországi projektre 
előzetesen fogadják a jelentkezőket – a 
pályázatot február 1-jén adják be a cseh 
nemzeti irodához. A projektek egyéb-
ként mindegyik helyszínen egyéves 
időtartamúak. Tartalékönkéntesnek is 

lehet jelentkezni két másik megnyert 
projektre, arra az esetre, ha a kiválasztot-
tak valamelyike esetleg visszalépne. Így 
Kaposvárra és Budapestre szintén egy-
éves időtartamra, 2012. március elsejei 
kezdéssel folyamatosan lehet jelentkez-
ni, illetve Varsóba, 2012-től egyéves 
időszakra szintén lehet pályázni a tar-
talékhelyekre. A jelentkezéshez önélet-
rajzot és motivációs levelet kell csatol-
ni. További információt az Egyesület a 
Gyergyói Ifjúsági Központért szervezet-
től lehet kérni a danielbotond@gmail.
ro e-mail címen vagy a 0740–053604-es 
telefonszámon.

Körkép

egyetlen jelöltként Benedek 
miklós-zoltán, a gépgyártó is-
kolaközpont 11. osztályos diák-
ja nyerte el a diákpolgármesteri 
titulust gyergyószentmiklóson. 
Az új diákvezető legfőbb célki-
tűzése az iskolák közötti kap-
csolat javítása, amire komoly 
stratégiát dolgozott ki.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Arra kérem a diákpolgár-
mestert és csapatát, hogy 
maradjanak távol a politi-

kától – jelentette ki üdvözlő beszé-
dében Nagy Zoltán alpolgármes-
ter hétfőn, amikor bemutatták a 
város újonnan választott diákpol-
gármesterét, Benedek Miklós-Zol-
tánt, a Gépgyártó Iskolaközpont 
11. osztályos diákját. Az alpolgár-
mester kifejtette: a távolságtartás 

a politikától nem azt jelenti, hogy 
ha valaki idővel politizálni szeret-
ne, nem teheti meg, „de az legyen 
majd egy külön pálya”. 

Gyergyószentmiklóson immár 
másodszor választanak a diáktaná-
csok diákpolgármestert az Ifitéka 
ifjúsági iroda védnöksége alatt. A 
jelöltnek programot kell bemutat-
nia, és választáson kell elnyernie a 
tisztséget. Mivel idén csupán Bene-
dek Miklós-Zoltán pályázott előd-
je, Bartalis Előd, a Batthyány Ignác 
Iskolaközpont diákjának „bársony-
székére”, és mivel a diáktanácsok is 
egyetértettek jelölésével, elmaradt 
a választás. A diáktanács – a diák-
polgármester tanácsadói testülete 
– egyébként azokból a tanulókból 
tevődik össze, akiket a diáktanácsok 
javasoltak erre a tisztségre.

– Az iskolák közötti kapcso-
latot szeretném elsősorban javíta-

ni – jelentette ki a Hargita Népe 
kérdésére az újdonsült diákpol-
gármester. Megjegyezte, hogy ezt 
elsősorban egy háromhavonta 
megjelenő közös iskolai kiad-
vány létrehozásával képzeli el. 
Ugyanakkor dédelgetett álma a 
Diákolimpia megszervezése, ami 
egyhetes, iskolák között sportve-
télkedő lenne. Bemutatkozó és 
szórakoztató esteket is szeretne 
szervezni, ahol a különféle isko-
lák diákjai rendeznék a progra-
mokat. A tervek között szerepel 
többek közt a Veteránbál meg-
szervezése is, amelyet kimondot-
tan a tanároknak tartanának. A 
diákpolgármester úgy képzelte 
el, hogy ez egy, a gólyabálokhoz 
hasonló vetélkedő lenne, amelyen 
a különböző iskolák tanárai állná-
nak a színpadra és mérnék össze 
tudásukat.
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Benedek Miklós-Zoltán diákpolgármester. Nagy tervei vannak fotó: jánossy alíz

Bár márciusra szól a határidő, 
már decemberben a munka 
végére jár az alfalvi szociá-
lis központ építője. A Guszti-
kertként ismert udvar másik 
épülete, a Mikó-kúria felújítá-
si munkálatainak folytatására 
is támogatót keres az önkor-
mányzat. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Kulturális és szociális te-
vékenységek egy udva-
ron, két külön épület-

ben – ezt szeretné Gyergyóalfalu 
önkormányzata, a tervek felének 
megvalósulásához pedig közel 
áll a község.

Szociális központ készül
Az Európai Unió Nemzeti Vi-

dékfejlesztési Programja biztosí-
tott támogatás egy 2,5 millió eurós 
összértékű alfalvi beruházáshoz. 
Ebből a községi utak feljavítása, 
a víz- és csatornahálózat bővítése 
és a községközpont rendbetétele 

mellett szociális központ építésére 
is különítettek el összegeket. 

– A szerződés szerint már-
ciusban kellene átvegyük a 

munkálatokat, ám az építő már 
decemberre ígéri az átadást – 
közölte György István, Alfalu 
polgármestere. Ahogy vége az 
építkezésnek, az engedélyek be-
szerzése után ide költözhetnek 
a szociális szférában tevékeny-
kedők. Egyelőre az otthoni be-
teggondozóknak, falugondnoki 
szolgálatnak, Böjte Csaba testvér 
napközi otthonának adna helyet 
az új ingatlan, ám további szerve-
zetek befogadásától sem határo-
lódik el az önkormányzat. 

mikó-kúria: nem épül, 
de nem is omlik
A Guszti-kert másik épüle-

tét, a Mikó-kúriát Mikó Mihály 
csíkmegyei főispán építtette az 
1800-as évek közepén. Az ingat-
lan, melynek sokféle rendelteté-
se volt az államosítás után, vé-
gül az önkormányzat tulajdona 
lett. A szociális központ szom-
szédságában álló kúria kulturá-
lis egyesületeknek adna majd 
ottnont – ez a terv már 2008-

ban körvonalazódott, amikor a 
kormány 750 ezer lejt hagyott 
jóvá az ingatlan felújítására. Ám 
az ígért támogatásból csak az 
első részlet, 130 ezer lej érkezett 
meg Alfaluba.

– Azt terveztük, hogy civil-
szervezeteknek, kulturális és sza-
badidős tevékenységek szerve-
zésére adjuk át a kúria épületét, 
mihelyt a felújítás megtörténik. 
A kapott kormánytámogatás 
viszont csak arra volt elegendő, 
hogy az épület statikai állapotát 
biztosítsuk, és ahol kellett, tar-
tófalakat cseréljünk. Utoljára 
tavaly tavasszal tudtunk mun-
kálatokat végezni, tetőt javítani, 
azóta keressük a felújítás folyta-
tásához szükséges pénzalapot – 
nyilatkozta a polgármester. 

György István szerint a leg-
fontosabb, hogy az eddig el-
végzett állagmegőrző munkák  
meggátolják az épület romlását, 
a javított tetőzet nem engedi, 
hogy beázzon, és statikai szem-
pontból sincs ok aggodalomra.

Alfalvi szociális központ. Decemberben átadják, tavaszra benépesedhet fotó: balázs katalin


