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A Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár új szol-

gáltatással bővítette eddigi kínálatát. Ezúttal a 

mozgáskorlátozottaknak, a gyengén látóknak 

és vakoknak nyújtanak segítséget, továbbá egy 

okos táblát is bemutattak, mely szintén bár-

ki számára ingyenesen használható. Gyergyó-

széken háromszázra tehető a gyengén látók, il-

letve a nemlátók száma.

A városi könyvtárban nyílt 
nap és sajtótájékoztató ke-
retében mutatták be teg-

nap azt az eszköztárat, mellyel 
a gyengén látóknak nyújtanak le-
hetőséget az olvasás élményére, 
a nemlátóknak hangoskönyv-ol-
vasó berendezést vásároltak, in-
teraktív táblát szereltek fel, és 
a kerekes székkel közlekedők-
nek pedig akadálymentessé tet-
ték a könyvtár földszinti termei-
be való bejutást. „Úgy gondolom, 
hogy a pályázatból megvalósí-
tott beruházással esélyt terem-
tünk azoknak a gyergyóiaknak, 
akik eddig nem tudták látogat-
ni a könyvtárat, nem tudtak él-
ni az intézményünk által biztosí-
tott lehetőségekkel. Ezentúl egy 
új közönséget is várunk könyv-
tárba” – mondta Ferencz-Mátéfi 
Kriszta könyvtárigazgató, kö-
szöntve a Hargita és Kovászna 
megyei nemlátók szövetségé-
nek csíkszeredai vezetőjét, illet-
ve a gyergyói tagokat, akik szép 
számmal vettek részt a rendez-
vényen. 

Új eszközök, berendezések

Ferencz-Mátéfi Kriszta mu-
tatta be az új eszközöket, me-
lyek használata a lehető legegy-
szerűbbre van tervezve. A szö-
vegnagyító digitális segédesz-
közt  gyengén látók részére ter-
veztek, használata rendkívül 
egyszerű. A számítógép kép-

ernyőjéhez csatlakoztatott ké-
szülék (szövegnagyító egér) se-
gítségével könnyen lehet olvas-
ni újságot, magazinokat, levele-
ket, könyveket vagy bármilyen 
más írott dokumentumot, de tér-
képek, fényképek megtekintésé-
re is alkalmas az akár hetven-
szeres nagyításra is képes be-
rendezés. A hangoskönyv-olva-
sót vakok és gyengén látók szá-
mára fejlesztették ki hangos me-
nürendszerrel, de hasznát vehe-
ti bárki, ugyanis alkalmas hang-
felvételek készítésére, illetve 
hangoskönyvek, valamint zenei 
anyagok olvasására is. Az elekt-
ronikus, interaktív tábla haszná-
latával a tanulás, az információ-
szerzés egy inspiráló, motiváló 
és élménygazdag tevékenységé 
válhat. Az eszközt akár az Isko-
la másként program keretében is 
használhatják, viszont a könyv-
tár saját programjainak, nyelv-
óráinak megtartásában is nagy 
segítséget jelent.   

Gyergyószék lakóinak                     
javát szolgálja

„A bemutatott eszközök na-
gyon drágák, nem valószínű 
hogy mindenki megengedhet-
ne magának egy személyes esz-
közt, a könyvtárban viszont bár-
ki bármikor használhatja, tel-
jesen ingyenesen” – bátorítot-
ta az igazgatónő az érintette-
ket. A Jan Post Egyesülettől pá-

lyázott összegből vásárolta meg 
a könyvtár az új berendezése-
ket. Ferencz-Mátéfi Kriszta a 
gyergyószéki gyengén látók és 
vakok nevében is köszönte az 
egyesület elnökének a támoga-
tást. Lukács Orsolya, a Jan Post 
Egyesület elnöke elmondta, a ki-
írások a gyergyószéki emberek-
hez szóltak, és a város fejleszté-
se, a közösségépítés volt a cél. 
Huszonnégy pályázatot sike-
rül az idei évtől indult projekt-
jük keretében támogatni. „A Jan 
Post Egyesület egy holland ala-
pítvánnyal közösen teremtet-
te meg az anyagi hátteret. A pá-
lyázatok hat- és nyolcezer lej kö-
zötti összegekről szólnak. A vá-
rosi könyvtárnak két sikeres pá-
lyázata volt, és nagyon örülök, 
hogy a megvalósítása minden-
képp a gyergyószéki közösség 

javára van” – fogalmazott Luk-
ács Orsolya.

A látók el sem tudják képzelni

„Amiről eddig más szemei ál-
tal szereztünk tudomást, azt 
most mi is megtapasztalhatjuk” 
– mondta Lukács Ibolya, a Har-
gita és Kovászna megyei gyen-
gén látók és vakok szövetségé-
nek vezetője, és mindenkit ar-
ra kért, hogyha ismerősei köré-
ben vannak olyanok, akik nem 
látnak, azokat biztassák, hogy 
minél előbb speciális oktatás-
ban vegyenek részt, különösen 
a gyerekek, hogy minél önállób-
ban élhessék életüket. A szövet-
ség működéséről is szólt, mint 
mondta, közel ezer tagja van, 
Gyergyószéken pedig három-
száz körüli a gyengén illetve a 

nemlátók száma. „A látók el sem 
tudják képzelni, milyen élni úgy, 
hogy az ember nem lát, és más 
szemén keresztül, hallásból is-
meri a világot, a környezetét, és 
segítségre szorul folyamatosan”. 
Az idős hölgy egy több mint har-
minc éve hallott verssel is kö-
szöntötte  a jelenlévőket. A sze-
gény vakleány című vers a nem 
látók érzéseiről, félelmeiről, el-
esettségéről szólt, amellyel min-
denki szemébe könnyet csalt a 
két megye szövetségének oszlo-
pos tagja. A gyergyószentmiklósi 
Ilyés Erzsébet megjegyezte, 
igenis fog élni a könyvtár nyúj-
totta lehetősséggel, ugyanis na-
gyon sokat jelent számára, hogy 
az eszközök segítségével olvas-
hat, és papírjait, akár hivatalos 
iratait is megnézheti. 

BARICZ TAMÁS IMOLA

Mozgáskorlátozottak, gyengén látók és nemlátók is olvashatnak mostantól

Vakokat is vár a könyvtár

A könyvtárigazgató mutatta be az új szolgáltatás berendezéseit
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Fejlesztések Ditróban – idén a nagyját el is végzik
Utcák rehabilitálásán, a mű-

velődési ház felszereltségé-
nek bővítésén, az alszegi óvoda 
épületének felújításán dolgoz-
nak jelenleg Gyergyóditróban, 
a beruházásokat európai uni-
ós alapokból vitelezik ki. Uniós 
pályázat révén végzik el hama-
rosan a fejlesztéseket a községi 
víz- és csatornahálózaton is, il-
letve kormánytámogatással to-
vábbi terveket váltanak valóra.

„Mostanra érett be az előző 
mandátumok gyümölcse” – fo-
galmazott a zajló és kivitele-
zés előtt álló fejlesztések kap-
csán Puskás Elemér, ditrói pol-
gármester. Elmondta, koráb-
ban előkészített és megnyert 
európai uniós pályázatok ré-
vén több mint 10 millió lej ér-
kezett a községbe. Ezt hét ut-
ca rehabilitálására, az alsze-
gi Csigabiga óvoda épületének 
felújítására, a művelődési ház 
felszereltségének bővítésére, 
illetve a víz- és csatornaháló-
zat fejlesztésére nyerte az ön-
kormányzat.

Az útrehabilitációs projekt ke-
retében az Állomás, a Malom, a 
Füzes, a Fenyő, a Kárpátok, a Gá-
bor Áron utcát és a Hosszú utcá-
nak a temetőhöz vezető felét újít-
ják fel, összességében 4,5 kilo-
méter hosszúságban. Az utcákra 
aszfalt kerül, sáncok, átereszek, 
bejárók épülnek. Az Állomás és a 
Malom utcában járda is lesz, mi-
vel megengedi ezt az utcák szé-
lessége.

Jövőre kevés munka marad

A Gábor Áron utcában már rá-
került az első aszfaltréteg az út-
testre. Az aknák kiemelése után 
következik a koptatóréteg elte-
rítése. Idénre tervezik a Kárpá-
tok utca felújításának elvégzését, 
és ha az időjárás is kedvező lesz, 
a Gábor Áron utcában az alapo-
zást szeretnék elvégezni még eb-
ben az évben. Jövőben folytatják 

a munkálatokat. Tavaszra ma-
rad a Fenyő és az Állomás ut-
cák rendbetétele – ez utóbbiban 
hídépítést is tartalmaznak a ter-
vek – részletezte a községveze-
tő. Elmondta, egy másik pályá-
zattal az alszegi óvoda felújítá-
sát célozták meg. A több mint 130 
éves, impozáns épület külső, bel-
ső felújítását, átalakítását terve-
zik olyan módon, hogy a korsze-
rűsítéssel ne veszítse el régi for-
máját az épület. 

A művelődési ház felszerelt-
ségének bővítésére irányuló pá-
lyázattal is jól haladtak. Fény-, 
hang- és légtechnikai berende-
zéseket, bútorzatot vásároltak, 
átalakították a színháztermet, 
már csak a nézőtéri széksoro-
kat kell beszerelni. Az átadásra 
még idén sor kerül – számolt be 
Puskás Elemér. Tájékoztatott to-
vábbá, hogy jelenleg közbeszer-
zési fázisban tart egy másik, a 
víz- és csatornahálózat fejleszté-
sére nyert uniós pályázat kivite-
lezése. Ha megvalósul a beruhá-
zás, Ditró minden háztartásának 

lehetősége lesz rácsatlakozni a 
víz- és szennyvízhálózatra.

Számítanak a finanszírozásra

A kormánytól is támogatások-
ra számít Ditró önkormányzata, 
lévén, hogy négy nyertes pályá-
zata van a községnek az Orszá-
gos Településfejlesztési Progra-
mon (PNDL) keresztül. A finan-
szírozási szerződés aláírása vi-
szont még egyetlen esetben sem 
történt meg, ehhez további akta-
csomókat kell összeállítani, be-
mutatni – jelezte a polgármester. 
Ha sikerül elnyerni a támogatást, 
további hét utca (Szarvas, Horea, 
Hompothok, Tudor Vladimirescu, 
Halászok, Hétkapu, Vágás) újul 
meg a településen, rendbe teszik 
a bentlakás épületét, rehabili-
tálják a közvilágítást, illetve egy 
víztartályt építenek azzal a cél-
lal, hogy akkor is megfelelő ka-
pacitással működhessen a vízhá-
lózat, hogyha az új bekötésekkel 
megnövekszik a terhelése.

PETHŐ MELÁNIA

Összesen hét utca felújítását végzik el uniós alapokból




