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A rendezvény 
amellett, hogy 
lehetőséget nyújt 
a találkozásra, 
az óriásra nőtt 
termények bemu-
tatására és a jóté-
konykodásnak is 
teret biztosít.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A gazdanapra szombaton kora 
délelőtt a zöldségpiac szom-
szédságában várják az érdek-

lődőket, ahol helyi termelők kínálják 
ízes, színes portékájukat. Gyergyó-
szentmiklós önkormányzata és a 
Gyergyószentmiklósi Művelődési Köz-
pont szervezésében zajló rendezvény 
amellett, hogy lehetőséget nyújt a ta-
lálkozásra, az óriásra nőtt termények 
bemutatására és a jótékonykodásnak 
is teret biztosít, tudtuk meg Fórika Se-
bestyéntől, a központ vezetőjétől.

Hasznos tanácsok 
és jótékonykodás

A tíz órától kezdődő megnyitót, papi 
áldást követően az előadósátorban 

író-olvasó találkozóra kerül sor Gáll 
Tímeával, a Kölcsönkért kovász című 
könyv szerzőjével, aki különböző 
konyhai és befőzési tapasztalatait is 
megosztja. 
A népszerű Gyógynövény-felismerő 
vetélkedőt idén is a Flórián család 
(Halasági Csibi Termékek) vezeti. A 
megnyitót követően déli 12 óráig fo-
gadják az érdeklődőket a Meszesek 
utcában felállított sátornál. 

Ezúttal az Ápoló- és Gondozóköz-
pont (alsó öregotthon) javára gyűjtenek 
adományokat. A terményszekérbe reg-
gel 8-tól 14 óráig helyezhetik el élelmi-
szer-felajánlásaikat az adományozók, a 
zöldségpiac bejáratánál.

Az óriásterméseket feljegyzik 
a nagykönyvbe

Az idei gazdanapon kiderül, idén kinél 
termettek a legnagyobb zöldségek, gyü-
mölcsök. „A Meszesek utcában felállított 
sátorba az idén termett legméretesebb 
zöldségeket, gyümölcsöket várjuk. A 
terméseket kiállítjuk a helyszínen, majd 
kategóriánként a legnagyobb példányo-
kat a gazda nevével együtt bejegyezzük 
a Gyergyószentmiklósi Nagy Gazda-
könyvbe. Fél kilenctől 11 óráig fogadjuk 
az óriásterméseket” – szól a felhívás. A 
terményeket 13 óráig közszemlére teszik, 
tulajdonosaik ezt követően vihetik haza, 
vagy felajánlhatják a terményszekérbe. 

Az óriástermések vetélkedőjének ered-
ményét 13 órakor hirdetik ki. 

Túrós puliszkára is várnak

Az idei gazdanapon is készítenek 
óriás túrós puliszkát, várhatóan az 
eredményhirdetésre már kész lesz a 
fi nomság, tehát 13 órára túróspulisz-
ka-kóstolásra is várják a gyergyóiakat. 

A rendezvény keretében kisteljesít-
ményű mezőgazdasági gépeket és kerti 
szerszámokat is közszemlére tesznek. 

A gazdanapi rendezvény ideje alatt 
forgalomkorlátozásokra számíthatnak 
a gépkocsivezetők.

Szombaton a piacnál
Őszi Gazdanapi Sokadalom és Nagyvásár Gyergyószentmiklóson
• Gyergyószentmikló-
son Szent Mihály nap-
ján, szeptember 29-én 
tartják az Őszi Gaz-
danapi Sokadalom és 
Nagyvásárt. A hagyo-
mányos rendezvényt 
a zöldségpiac mellett 
és a Meszesek utcájá-
ban szervezik meg. A 
terményszekérbe gyűlt 
adományokat idén a 
Fogarasy utcai Ápoló- 
és Gondozóközpont-
nak ajánlják fel.

Túrós puliszkát készítenek az idei 
rendezvényen is

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  G E R G E L Y  I M R E

Megmutatni online is a székely értékeket
• Elkészült a helyi akcióterv első változata Hargita megyei 
kulturális és természeti értékek digitalizációjára, amelyet 
tegnap mutattak be egy konferencián a csíkszeredai me-
gyeházán. Az akciótervben megfogalmazott elképzeléseket 
elsősorban európai uniós forrásból valósítanák meg.

BARABÁS HAJNAL

Kelemen Gábor, a DG Consulting pá-
lyázatíró cég munkatársa ismertet-
te az általuk elkészített akciótervet, 

amely többek között a székely kulturális 
és természeti örökség digitalizációjának 
elősegítését, koordinálását tűzte ki célul. 
Továbbá javaslatokat is tartalmaz, hogy 
hogyan módosítsák a vonatkozó támoga-
tási programokat, hogy lehessen pályázni 

fi nanszírozásért a digitalizálási eszköztá-
rak beszerzésére, valamint a humánerő-
forrás képzésére és alkalmazására.

Konkrét elképzelések

Az akciótervben a természeti értékeknek, 
a múzeumi és művészeti galériák gyűj-
teményének, a kulturális értékeknek, a 
könyvtárak és levéltárak gyűjteményé-
nek, illetve a régészeti lelőhelyeknek a 
digitalizációjára fogalmaztak meg javas-
latokat. Ugyanakkor a terveik között sze-
repelt egy székely értéktár megteremtése, 
ahol gyakorlatilag összesítenék a digitali-
zált adatokat, továbbá egy ezzel foglalko-
zó intézményt is létrehoznának, a Hargita 
megyei digitalizáló központot. Szintén 
terv, hogy egy turisztikai attrakciókat tö-

mörítő mobiltelefonos applikációt is fej-
lesszenek. Továbbá többek között olyan 
elképzeléseket is felsoroltak a témában 
mint a szárhegyi művészeti galéria gyűj-
teményének elektronikus formában való 
feltöltése, vagy a temetők, a turistaösvé-
nyek, valamint irodalmi helyszínek di-
gitalizálása. Utóbbi esetben példaként 
említette Tamási Áron Ábel a rengetegben 
című művét, ugyanis szerinte a történet 
helyszíneit lehetne úgy online elérhetővé 
tenni, hogy az a turizmust élénkítse az 
adott természeti övezetben.

Európai uniós pályázat

Ezt az a dokumentumot Hargita Megye 
Tanácsa rendelte meg az együttműködés 
a természeti és kulturális örökség digita-
lizációjában témájú európai uniós projekt 
részeként. Az akciótervnek ezt a változa-
tát majd részletesebben kidolgozzák, ki-
bővítik az érintett intézmények szerveze-
tek javaslataival, és úgy pályáznak majd 
a tervek megvalósítására európai uniós 
forrásokra.

Szkennerrel digitalizálják a könyveket a 
Kájoni János Megyei Könyvtárban. Része 
lehet a székely értéktárnak
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