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> Politizálásmentes ünnepeket akar 
az RMDSZ gyergyószentmiklósi vá-
lasztmánya. Ünnepi hangulatra van szük-
ség mindenki otthonában! – szólította 
fel a Barti Tihamér, helyi RMDSZ-elnök 
által jegyzett felhívásban az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi választmánya a város-
vezetést és a magyar polgári párti tanácso-
sokat. Ugyanis az ünnepekre való tekin-
tettel az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
választmánya úgy döntött, hogy decem-
berben nem kezdeményez semmilyen 
politikai csatározást, nem óhajt vitába 
szállni a városvezetéssel és az MPP-s taná-
csosokkal. „Annak ellenére, hogy nagyon 

sok  kérdésben nézeteink radikálisan kü-
lönböznek, a szeretet ünnepére való tekin-
tettel, figyelmünket inkább az adakozás 
és a szeretet irányába akarjuk fordítani” 
– olvasható abban a felhívásban, amit 
Magyari Levente tanácsos nyújtott át kol-
légáinak a novemberi soros tanácsülésen. 
Ugyanakkor arra kérik fel a városvezetést 
és az MPP-s tanácsosokat, hogy csatla-
kozzanak felhívásukhoz, és ennek szelle-
mében tevékenykedjenek decemberben, 
mert úgy gondolják, hogy az év többi 11 
hónapjában bőven van lehetőség beszélni 
a politikai nézetkülönbségekről. Végeze-
tül minden gyergyószentmiklósi lakosnak 

kellemes ünnepeket kíván az RMDSZ 
gyergyószentmiklósi választmánya.

> Tisztújító közgyűlés a Gyergyószéki 
EMNT-nél. Tisztújító közgyűlést tar-
tott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
Gyergyószéki Szervezete hétfőn, november 
28-án. A gyűlés első részében Papp Előd 
országos EMNT-alelnök tartott rövid 
tájékoztatót az elmúlt időszak kiemelten 
fontos eseményeiről, legnagyobb siker-
ként az EMNT politikai eszközének, az 
Erdélyi Magyar Néppártnak a bejegyzését 
nevezte meg. „Mozgalmas és eredményes 
időszakot zártunk, amely lényegesen hoz-

zájárult a szervezet megerősödéséhez” – 
hangoztatta beszédében Parászka Géza, a 
helyi szervezet elnöke a leköszönő vezető-
ség nevében. A gyűlés második részében 
történt tisztújításon Parászka Géza sze-
mélyes okokra hivatkozva lemondott el-
nöki tisztségéről, helyét Bákai Magdolna, 
a Demokrácia Központ vezetője foglalta 
el. A szervezet alelnökei: Leopold Anna 
Mária, Baróti Lajos, Parászka Géza és Páz-
mán Attila. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács december 10-én tartja Országos 
Küldöttgyűlését Marosvásárhelyen, ame-
lyen Gyergyószékről kilenc küldött vesz 
részt. (J. A.)

Körkép

A csodákat tevő püspök alak-
jának felelevenítése, az ame-
rikanizálódott Mikulás, Télapó 
képének vele való helyettesí-
tése – ez Gyergyószentmiklós 
önkormányzatának célja, ezt 
kívánja évről évre erősíteni a 
köztudatban városnapi ünnep-
ségek alkalmával. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Élmény és hagyomány a jel-
mondata az idei városna-
poknak is, melynek számos 

rendezvénye közül mindenki vá-
laszthat ízlése szerint. Aki viszont 
személyesen nem lehet jelen a 
december 2-6. között zajló ese-
ményeken, élő közvetítésben kö-
vetheti nyomon a történéseket a 
világhalón, illetve a Gyergyó tévé 
műsorában. A részletes program 
plakátokon, újságokban vagy a 
programfüzetben olvasható.

A legenda életre kel
Szent Miklós legendáját a 

Szent Miklós Kamarakórus a 
Szent Miklós-templomban mu-
tatja be. Az eseményre vasárnap 
16.30-tól kerül sor, létrejöt-

tének körülményeiről pedig a 
szervezők elmondták: Mezei 
János polgármester fogalmaz-
ta meg óhaját, hogy a püspök 
alakját, csodatevő történeteit 
jobban meg kellene ismertetni a 
róla elnevezett város lakóival. A 

megszerzett történetszilánkokat 
Béres László színházigazgató 
kapta kézhez, hogy rendezőként 
színpadra állítson egy darabot. 
Segítői, Sebestyén Rita író, dra-
maturg a szöveget írta meg, Cári 
Tibor zenét szerzett hozzá, a 

Szent Miklós Kamarakórus pedig 
felvállalta a szcenírozott koncert 
bemutatását olyan zenészekkel, 
mint Cári Tibor, Kolcsár Árpád, 
Molnár Katalin, Danguly Tünde 
és Kolcsár Borbála. 

„Az előadás hangzásvilágával 
a fiatalságot céloztuk meg, de 
reméljük, a középkorúaknak és 
idősebb korosztálynak is örömet 
szerzünk vele” – fogalmazott 
Kolcsár Árpád karnagy, aki sze-
rint az előadásból legalább két 
sláger születik.

Autók helyett kisvonat
A rendezvények bázisát képe-

ző városközpontba pénteken dél-
előtt 10 órától kedden 11 óráig 
tilos lesz autóval behajtani. Ez alól 
csupán a szovátai „kerekes kisvo-
nat” kivétel, mely szombaton és 
vasárnap fuvarozza a gyerekeket és 
őket kísérő szülőket. Ingyenjegyet 
váltani a felszálláshoz a parkban 
berendezett Mesevárosban lehet. 
Különben a városnapi előadások, 
rendezvények ingyenesek, ez alól 
kivétel a kisállat-kiállítás, ahol be-
lépti díjat kérnek. 

A gyerekeknek szóló rendez-
vények többsége szintén a köz-
pontban zajlik, a Mesevárosban 

népi játékok, kalandpark, arc-
festés, jégszobrászat, pónis lova-
goltatás várja a kicsiket, a Tarisz-
nyás Márton Múzeumban pedig 
szombaton 15 órától kezdődik az 
ünnepi játszóház. Hétfőn érkezik 
a Mikulás, program szerint 17.50-
kor, az eseményt az Incognito 
gyerekkoncertje előzi meg. Fény-
játék köszönti a Mikulást, majd az 
Incognitó mellett a Magna cum 
laude is színpadra lép.

Mikulás-ajándék: 
nincs bilincs
Nagy Zoltán alpolgármester 

jelentette be: sikerült megálla-
podni a City Parking cég vezetői-
vel: annak ellenére, hogy az új 
parkolási rendszer bevezetésének 
kezdetét december elsejére szö-
gezték le, a dátumot módosítot-
ták. A megállapodás alapján a 
városnapok alkalmával még nem 
érvényesítik a szigorú parkolási 
rendet, erre december 7-től kell 
számítaniuk az autósoknak. 

A városvezetés viszont felkéri 
a kocsitulajdonosokat, a rendez-
vények helyszíneire, ha egy mód 
van, gyalog menjenek, hogy elke-
rüljék az amúgy ilyenkor szokásos 
torlódást. 

KezdődneK A VárosnApoK

Nálunk Szent Miklós püspök a Mikulás
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Tizenhat éve írta első könyvét, 
kedden mutatta be a tizenha-
todikat, mely a gyermekverses 
kötetei között sorban a hatodik 
– dézsi zoltán az Asztóriában tar-
tott könyvbemutatón egyszerre 
volt konferanszié és főszereplő, 
rendező, méltató és méltatott.

B. K.

„Advent van, és ilyenkor 
mindenki – szegény 
vagy gazdag – lelkében 

elindul egy csodálatos folyamat, 
amely eltekint a külső valóságtól, 
megpróbálja átformálni az amúgy 
eléggé zord világot. Mert a bennünk 
lévő jó felszínre tör, és ennek követ-

keztében valóban csodáról lehet be-
szélni” – így indította saját könyvbe-
mutatóját Dézsi Zoltán, és a frissen 
megjelent Csillogó December mel-
lett korábbi köteteinek születési kö-
rülményeiről, bábáiról is szót ejtett. 
A rendhagyó estet dalok, szavalatok, 
a Domokos Pál Péter Hagyomány-
őrző Egyesület citerásainak, éneke-
seinek fellépése tette sokszínűvé. A 
nyugdíjas politikus, aktív író és köl-
tő, az örök pedagógus pedig mostani 
és korábban tartott könyvbemutató-
it jellemezve így fogalmazott: „A 
közönség azt tette, amit a lélek tesz 
ilyenkor: szerettek”. 

A Csillogó December című 
kötet gyerekeknek és felnőtteknek 

szóló, ünnepköszöntő verseket tar-
talmaz magyar, román, örmény és 
roma nyelven. Illusztrációit Csíki 
Gitka készítette, a borító belsejé-
hez rögzített CD-n versek hallha-
tóak Bekő Fori Zenkő és Barabás 
Árpád színművész előadásában, 
valamint több nemzetközi hírne-
vű kórus és kamaraegyüttes énekel 
adventi, karácsonyi énekeket. A 
kötetben két, kivágható és összeil-
leszthető karácsonyfadísz a ráadás-
ajándék, mely Csíki Gitka munká-
ját dicséri. 

Gyergyószentmiklós egykori 
polgármestere a rendezvényen, ki-
lépve költőminőségéből, említést 
tett a város fejlődéséről, előrevetítet-

te jövőjét is: „Egy dolgot tudok; mi 
csak együtt tudunk jövőt álmodni. 
Együtt, vagy másképpen semmi 
esélyünk. Bízom benne, hogy ez a 

józanság lassan eléri a közösséget, és 
közös vállalásként próbáljuk mind-
azt megvalósítani, amit ezért a váro-
sért érdemes megtenni”.  

Ígéretes Mikulás-váró rendezvények. Kisvonat is lesz a Városnapokon fotó: Balázs katalin

Dézsi Zoltán – e kötetével is mese, misztikum, valóság mezején kalauzol fotó: Balázs katalin

dézsi zolTán KönyVbeMuTATójA

Csillogó December
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> Székelyföldi Akadémia Kányád-
ban. A polgárvédelem, valamint az 
erdőgazdalkodás és a vadkárok té-
májában tartottak konzultációt Ká-
nyádon, a második alkalommal meg-
szervezett Székelyföldi Akadémián. A 
Hargita Megye Tanácsa által a vidéki 
értelmiség számára szervezett rendez-
vénysorozaton György Sándor pol-
gármester és Borboly Csaba, a megyei 
tanács elnöke köszöntötte az egybe-
gyűlteket, majd az erdőgazdálkodás-
ról és  a vadkárok megtérítéséről be-
szélt Márton István.  Hargita Megye 
Tanácsa Vidékfejlesztési Közhasznú 

Társaságának igazga-
tója súlyos gondként 
említette a területek 
visszaszerzését, hisz 
az elmúlt tíz év sem 
tudta megoldani a 
tulajdonjogi problé-
mákat. Az igazgató 
kitért a területek utá-
ni támogatások prob-
lémájára is, miszerint 

előfordult, hogy ezeket az összegeket 
nem mezőgazdasági célokra használ-
ták fel. Az igazgató kifejtette, hogy a 
vadkárok megállapítására és kifizeté-

sére törvénymódosítás szükséges, hisz 
túlzottan bürokratikus a rendszer, a 
kár megállapítása és kifizetése között 
évek is eltelhetnek.

> Kamion borult fel Homoród-
fürdőn. Tusnádfürdőről szállított 
ásványvizet Nagyváradra az a kami-
on, amely szerdán délelőtt felborult 
Homoródfürdő közelében. A gépjár-
mű vezetőjét, egy negyvenegy éves 
mikefalvi férfit lángvágókkal szabadí-
tották ki az utastérből, sérülése azon-
ban nem bizonyult súlyosnak. Sok-
kal rosszabbul jártak viszont utasai: a 

35, illetve 63 éves kászonaltízi nőket 
mentővel szállították a megyeszékhe-
lyi kórházba. A tehergépjármű raktere 
kettétört, az ásványvizes palackok szét-
gurultak az úttesten, az anyagi kár ha-
talmas. Úgy tűnik, a kamion fékrend-
szere mondta fel a szolgálatot, a sofőr 
pedig szándékosan borította fel az út-
testen a járművet, mintsem átszakítsa a 
szalagkorlátot és a völgyben landoljon. 
Négyméternyi védőkorlát, valamint 
egy jelzőtábla így is kárát látta az eset-
nek, mely után a közlekedésrendészek 
lezárták az utat, az autósok több mint 
egy órát kellett vesztegeljenek.hí
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oroszheGy A robinWood projeKTben

Jobb más kárán tanulni
előbb Az isKolA, 
MAjd Az óVodA

Megújult 
óvodát avattak 
Fenyőkúton

Ünnepélyes keretek között hi-
vatalosan is átadták a fenyőkúti 
Csintalankodó óvodát. A Korond 
községhez tartozó tanyai tele-
pülés tanintézményének reno-
válását hargita Megye Tanácsa 
húszezer lejjel támogatta. 

Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

Felújított óvodába járhatnak 
a fenyőkúti gyerekek, miu-
tán november 30-án Kato-

na Mihály korondi polgármester, 
Borboly Csaba megyeitanács-el-
nök és a nagyszámú érdeklődő je-
lenlétében megtartották az intéz-
mény hivatalos avatóünnepségét. 
A megyei önkormányzat húszezer 
lejjel támogatta a tanintézmény 
épületének renoválását. 

– Alig több mint két hónappal 
ezelőtt járt itt nálunk a megyei tanács 
elnöke, amikor a fenyőkúti iskolát 
avattuk. Akkor megígérte, hogy az 
óvoda felújítását is támogatni fogja. 
Most az óvodát avatjuk. Kívánom, 
hogy jöjjön hozzánk minél gyak-
rabban – mondta beszédében a te-
lepülésvezető, aki külön köszönetet 
mondott a helybélieknek is. Elárulta, 
hogy mind az iskola, mind az óvoda 
felújítása akkor kezdődött el, amikor 
a fenyőkúti szülők összedobták a 
pénzt, hogy önerőből próbálják meg 
feljavítani a két tanintézmény épüle-
tét. A jövőt illetően a polgármester 
elárulta, hogy következő lépésként a 
falu fatemplomának felújítása szere-
pel a korondi önkormányzat tervei 
között.

– Az nem igazság, hogy az én 
lányom központilag fűtött óvodába 
jár, itt pedig csak nehézségek árán le-
het megteremteni a szükséges körül-
ményeket. Éppen ezért ne köszönjék 
a segítségünket, inkább azt kérdez-
zék meg, hogy miért csak most? – 
szólt a fenyőkútiakhoz Borboly Csa-
ba. Beszédét követően a tanácselnök 
egy székely zászlót, Hargita megye 
hivatalos lobogóját, valamint a Szé-
kelyföld címereit tartalmazó kifes-
tőkönyveket és gyerekversköteteket 
ajándékozott az újonnan felújított 
intézmény vezetőjének. Az avatás 
az óvodások és a kisiskolások ünnepi 
műsorával ért véget. 

oroszhegy is csatlakozott a 
robinWood plus programhoz, 
melynek fő célja a fenntartható 
erdőgazdálkodás és a vidéki tér-
ségek fejlesztése. A szerződés 
értelmében az udvarhelyszéki 
község önkormányzata 55 000 
eurót költhet tapasztalatcseré-
re, olasz, francia és finn part-
nerek bevonásával, hegyvidéki 
desztinációk címmel. 

Szász Csaba
szaszcsaba@hargitanepe.ro

A Hargita Megye Taná-
csa másfél évvel ezelőtt 
pályázta meg a 600 ezer 

eurós értékű RobinWood projek-
tet, mely által öt Hargita megyei 
önkormányzat jut támogatáshoz 
az elkövetkező időszakban. Ezek 
egyike Oroszhegy, a szerződést 
szerdán, november 30-án a község 

polgármesteri hivatalában írta alá 
Borboly Csaba megyeitanács-elnök 
és Bálint Elemér Imre polgármester. 
A program fő célja a vidéki és hegy-
vidéki területek gazdaságának meg-
őrzése és fenntartása, a szerződés 
értelmében pedig a település ön-
kormányzata 55 000 eurót költhet 
tapasztalatcserére, olasz, francia és 
finn partnerek bevonásával, Hegy-
vidéki desztinációk címmel. 

– Az erdőgazdálkodás, össze-
kapcsolva a turizmussal, szerves 
részét képezi a község fejlesztési 
stratégiájának. Turisztikai köz-
pontot, tájékoztató irodát ter-

vezünk létrehozni Oroszhegy 
központjában, de nem kevésbé 
fontos az a cél is, hogy a projekt 
által az oroszhegyiek megélhető-
ségén is könnyítsünk – mondta a 
polgármester. Hozzátette, eddig 
is megpróbálták maximálisan 
kihasználni pályázatírói, illetve 
-lehívó kapacitásukat, erről tanús-
kodnak az elért eredmények: míg 
országos szinten az egy főre eső 
lehívott pénzek 40-60 eurónyit 
tesznek ki, Hargita megyében ez 
az összeg 100 euró körül mozog, 
Oroszhegyen pedig már 400 euró 
fölött tartanak.

TerÜleT Az ebTArTóKnAK

Kutyás udvar a város szélén
hosszú várakozás után a 
székelyudvarhelyi kutyatartók 
egyik legnagyobb problémája 
oldódik meg, miután a polgár-
mesteri hivatal és a póráz Klub 
közösen kiválasztott egy kizáró-
lag kutyázásra kijelölt területet.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Székelyudvarhelyen rengeteg fej-
fájást okozott az ebtartóknak 
a négylábúak városi zöldöve-

zeteken, játszótereken való sétálta-
tásának megtiltása. Az ebtartókat 
tömörítő Póráz Klub közel 800 alá-
írással fordult a polgármesteri hiva-
talhoz, kérve, találjanak megoldást 
az áldatlan helyzetre. Bunta Leven-

te, Székelyudvarhely polgármestere 
támogatta az ötletet, s ígéretet tett, 
találnak egy olyan területet, ahol a 
kutyák nem veszélyeztetik a gyere-
keket, járókelőket. Dr. Sándor Zsolt 
állatorvos a Póráz Klub részéről 
kifejtette a Hargita Népének, hogy 
a Rompetrol benzinkút mellett, a 
terelőúton haladva a híd melletti 
kazánház udvarára esett a válasz-
tás. Be is van kerítve, így erre külön 
nem kell pénzt költeni, illetve fel 
lehet osztani különböző részekre is. 
„Azért is megfelelő, mivel a köze-
li Küküllő-part és a sétatér amúgy 
is vonzza a kutyásokat. Jövő héten 
egyeztetünk a polgármesteri hivatal 
és az Urbana Rt. szakembereivel a 
további adminisztrációs ügyekről” 

– tért ki a részletekre az állatorvos. 
Elmondása szerint további ígéretet 
kaptak a hivataltól a terület kitaka-
rítására. Kutyafuttatás céljából már 

decemberben birtokba vehetik az 
udvarhelyiek, a komolyabb eszkö-
zökkel való felszerelés valószínűleg a 
tavasz végén indul be.

oroszhegyen van elképzelés

Borboly Csaba tanácselnök szerint ma már van lehetőség uniós pénze-
ket szerezni különböző beruházások megépítéséhez vagy létrehozásához, 
ám sokkal nehezebb ezeket fenntartani, gazdasági hasznot termelni, s az 
erre vonatkozó programok minálunk még hiányoznak. – Nem elég a pén-
zeket lehívni, hozzuk el azt a tudást, ami Olaszországban vagy Franciaor-
szágban már ott a fejekben. Úgy is mondhatom, inkább tanuljunk mások 
kárán, hogy az egymást erősítő beruházásoknak hasznosítása legyen minél 
eredményesebb. Hasznosítanunk kell az erdőt, de nem úgy, hogy a fákat 
kivágjuk és a vadállományt kilőjük. Nem véletlen, hogy Oroszhegy lett az 
alpályázatok egyik nyertese, örömmel tapasztaltuk, hogy a településnek 
van elképzelése a jövőjét illetően – vélekedett a megyei tanács elnöke.

Szerződtek. A RobinWood célja a hegyvidéki területek gazdagságának megőrzése fotó: szász CsaBa

Kutyasétáltatásra kijelölt hely fotó: antalfi józsef


