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TurizmusTervezés GyerGyó TérséGében

Szaporodó szervezetek

> Esélyt adhat az ajándékvásárlás. 
Az Esély Alapítvány és a Caritas önkénte-
sei, sérült gyerekek szülei vállalták, hogy 
felváltva árulnak a Gyergyószentmiklós 
központjában elhelyezett faházikóban. A 
bevételből a mozgássérült gyerekek fog-
lalkoztatására szolgáló termeket szeret-
nék rendbe hozni. A gyergyószentmiklósi 
katolikus egyház tulajdonát képező volt 
kereskedelmi iskola épületében kap-
tak helyet azon fiatalok, akik az immár 
Caritashoz tartozó Esély program kere-
tében gyógytornán, foglalkoztatásokon 
vesznek részt. A helyiségek felújításra 
szorulnak, ehhez lenne pótlék az adventi 

vásár bevétele. Pupák Zsuzsanna, az ala-
pítvány elnöke elmondta, a Nőegylettel 
osztoztak meg az elárusító felületen: mi-
vel egyik szervezet sem tudta volna egye-
dül fedezni a bérleti díjat, úgy döntöttek, 
a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet advent 
első két hetében, az Esély Alapítvány 
munkatársai pedig karácsony előtt árusí-
tanak ott. Minden délután 1 és 5 óra kö-
zött tart nyitva az Esély-üzlet, az eladásra 
kínált karácsonyi díszek, ajándéktárgyak 
készítői önkéntesek, illetve több mint 
200 általános iskolás, aki igennel vála-
szolt a felhívásra, felismerve, hogy segít-
ségre szorulnak sérült társaik.

> Kevesebb karácsonyfa lesz idén 
Gyergyóban. Míg tavaly válogatni lehe-
tett a földlabdás, kisebb-nagyobb, dúsabb 
vagy gyérebb lombozatú karácsonyfák 
között, addig idén egyre kevesebb helyen 
árulnak karácsonyfát Gyergyó vidékén. 
Gyergyószentmiklóson a magánerdészetek 
többsége nem forgalmaz karácsonyfát, és 
kevés magánszemély váltott engedélyt kará-
csonyfa-árusításra. De nincs szabad eladás-
ra karácsonyfa az erdeigyümölcs-begyűjtő 
központnál és a közbirtokosságoknál sem. 
A magánerdészetek vezetői az importfe-
nyők térhódításával magyarázzák a vissza-
kozást. A Vadászok utcai magánerdészetnél 

például elmondták, legfennebb az illegális 
vágásból származó, elkobzott fenyőket ér-
tékesítik majd. A környező falvak magán-
erdészetei is többnyire csak a közbirtokos-
sági tagság karácsonyfaigényét igyekszenek 
kielégíteni. Így Csomafalván 35 lejért lehet 
karácsonyfát vásárolni, a közbirtokossá-
gi tagok viszont 15 lejes önköltségi áron 
beszerezhetik. Szárhegyen Gál-Pál László 
árusít földlabdás fenyőket 50–60 lejért, 
mérettől függően. Gyergyószentmiklóson 
az egyik zöldségesnél 60–90 lej közötti 
áron kínálnak megvételre ezüstfenyőt, il-
letve lehet válogatni a bevásárlóközpontok 
műfenyő-kínálatából is.
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Új turisztikai egyesület jött lét-
re Gyergyószentmiklósért, a ta-
vaszi budapesti vásáron önálló 
standdal vesz részt – jelentette 
be mezei János polgármester. 
ez a civilszervezet sokadik már a 
térségben, van, aki üdvözli az új-
szülöttet, van viszont, aki elvárta 
volna, hogy a létrehozás előtt tár-
gyaljanak az érintettek.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro
Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ugyanazon céllal, de más-
más ernyő alatt kívánnak 
tevékenykedni a Gyergyó 

térségi turizmus fellendítéséért lét-
rejött civilszervezetek. Ezek száma 
minap újabbal szaporodott.

egy kis ismétlés
Közel két esztendeje, hogy Szár-

hegy polgármestere, Gábor László 
kezdeményezésére összefogási szán-
dékot mutattak az önkormányzat-
ok, hogy megszülessen a Gyilkos-
tó–Borszék Turisztikai Egyesület, 
amelyet a Gyergyói-medence tele-
püléseinek önkormányzatai hozná-
nak létre, de a későbbiek során más 

egyesületek, vállalkozások is csatla-
kozhatnak az alapító tagokhoz. Az 
egyesület létrehozásához az önkor-
mányzatok 0,5 lej lakosonkénti ösz-
szeggel járultak hozzá, így jött össze 
a 22 ezer lejes induló tőke. 

Időközben létrejött a Gyerki 
– Gyergyószék Képviseleti Iroda 
Budapesten. A medence polgár-
mesterei az irodaavató után, a saj-
tóból értesültek erről, a városvezető 
megkeresésére utólag nem reagáltak 
pozitívan, így a polgármestereknek 
a Gyerki által szervezett találkozóján 
egyetlen vidéki elöljáró sem képvisel-
tette magát. 

egyesület 
Gyergyószentmiklósért
Gyergyószentmiklósért Turiszti-

kai Egyesület – ez a neve a frissen lét-
rehozott szervezetnek. Mezei János 
polgármester jelentette be a hírt: már 
bejegyezték az egyesületet, amely-
nek tagja a Dancurás Hegyimentő 
Szolgálat és a Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Gyergyószentmiklósi 
Kihelyezett Tagozata. Két alkal-
mazottja van, akik a szentmiklósi 
turisztikai potenciált térképezik fel, 
magyarországi szakember segítségé-
vel készítik el az akciótervet.

– A tavaszi budapesti vásáron 
már saját standdal leszünk jelen, 
vonzó programokat fogunk ajánla-
ni, irányított turizmust szeretnénk, 
amely élménnyel gazdagítja az ide 
látogatót – fogalmazott Mezei, aki 
szerint ez az egyesület a Gyerki édes 
testvére, céljuk azonos: a térség turiz-
musának fellendítése. 

Hogyan látják 
 az érintettek?
– Nekünk nincs időnk várni, 

konkrét lépéseket akarunk tenni – 
ismerteti a kezdeményezést Mezei, 
aki szerint az új egyesület léte nem 
zárja ki a régió összefogását – a vá-
rosnak van képviselője a Gyilkostó–
Borszék egyesületben, s összefogunk 
a vidékkel is.

Sok sikert kíván a haladáshoz a 
regionális egyesület elnöke, Gábor 
László, úgy tartva, egyik a másikat 
nem fogja kizárni. Portik Csaba vál-
lalkozó, a Gyilkostói Vendéglátók 
Szövetségének elnöke, tőlünk érte-
sült a szervezet létrejöttéről. 

– Több lesz, jobb lesz, a turiz-
musnak nagyobb jövője lesz… de 
lehet, nem ártott volna, ha az érin-
tettek ezt előre megbeszélik – foglal-
ja össze véleményét.

barkácshetek keretében készü-
lődnek karácsonyra a Batthyány 
Ignác Műszaki Kollégium diákjai, 
akik délutánonként kézműves-
foglalkozásokon vesznek részt. 
ugyanakkor ka rá csonyfa-díszítési 
versenyben is összemérték tu-
dásukat, az osztályok túlnyomó 
többségében természetes anya-
gokból készített díszekkel ékesí-
tett karácsonyfát állítottak.

J. A. 

Jó dolog ez a barkácshét, mert 
összehozza az embereket, min-
denfélét készítünk, egymástól 

tanulunk – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére a tizedikes Vakaria 

Edit, aki ottjártunkkor épp egy kará-
csonyi üdvözletet készített.

Mint mondta, sokkal értékesebb 
és személyesebb a saját készítésű üd-
vözlőlap, mint ahogy értékesebbnek 
tartja a természetes anyagokból ké-
szített díszekkel ékesített karácsony-
fákat is. A karácsonyt megelőző idő-
szakban egyébként délutánonként 
a Karácsonyi barkácshét néven futó 
programon vehetnek részt a Bat-
thyány Ignác Műszaki Kollégium 
diákjai. A foglalkozásokon többek 
közt kopogtatókat, koszorúkat, asz-
tali díszeket, sólisztgyurmából ké-
szülő karácsonyfadíszeket, üdvözlő-
lapokat készíthetnek az érdeklődők. 

– A barkácshét megszervezé-
sével lényegében az ünnepre ké-

szülünk, ugyanakkor közösségfor-
máló ereje is van, erősíti a csapat-
szellemet és lehetőséget biztosít 
annak a kreativitásnak a kiélésére, 
amire egyébként nincs lehetőség 
a kötelező keretben – fogalmazta 
meg Kiss Aliz pszichológus a te-
vékenység lényegét. kifejtve, hogy 
a délutáni foglalkozásokra, noha 
nem kötelező a részvétel, sok diák 
szívesen betér.

Az itt készített tárgyakból ki-
állítás is lesz a vakációt megelőző 
héten, illetve az iskola kórusa ka-
rácsonyi koncerttel kedveskedik a 
diáktársaknak és a tanároknak az 
ünnepet megelőző utolsó tanítási 
napon. A délutáni tevékenységet 
vezető két tanár – Kiss Aliz pszicho-

lógus és Kelemen Csilla némettanár 
– a már három éve zajló Karácsonyi 
barkácshetet továbbgondolva hir-
dette meg az osztályok közötti ka-
rácsonyfa-díszítési vetélkedőt, ami-
re két osztályt leszámítva az iskola 
összes osztálya benevezett. 

– Meglepően sok tanulót meg-
mozgatott ez a vetélkedő, érdekes 
volt látni, ahogyan együtt dolgoztak 
a tanulók – közölte Kiss Aliz,  hoz-
záfűzve, hogy a vetélkedő eredmény-
hirdetése is a vakáció előtti utolsó ta-
nítási napon lesz.

Szívesen kézműveskednek a középiskolások délutánonként az iskolában

hirdetés

KarácsonyI Készülődés a Batthyány Ignác MűszaKI KollégIuMBan
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