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Téma a fi zetéses parkolás
Ülésezett a gyergyószentmiklósi képviselő-testület

GERGELY IMRE

Korábban benyújtott pályá-
zatokhoz kért kiegészítést a 
Központi Fejlesztési Régió, 

és ezeket a mai napig, november 
20-ig kell eljuttassa a gyergyó-
szentmiklósi önkormányzat, ezért 
volt szükség a rendkívüli ülésre. 
Elsőként a fi zetéses parkolás visz-
szavezetéséhez szükséges fejlesz-

tésekkel kapcsolatos pályázatról 
tárgyaltak. Van lehetőség arra, 
hogy a Központi Fejlesztési Régió 
támogatást nyújtson ehhez. Ennek 
feltétele azonban, hogy létezzen 
egy elfogadott szabályzat a parko-
lásra vonatkozóan. A testület az 
ügy sürgősségére való tekintettel 
el is fogadta a korábban közszem-
lére tett javaslatot, de az ahhoz 
benyújtott észrevételek, lakossági 
javaslatok fi gyelembevétele nél-
kül. Erre egy-két héten belül visz-

szatérnek majd, és akkor véglege-
sítik a szabályzatot – hangzott el. 
A fi zetéses parkolás bevezetéséhez 
szükséges közbeszerzést még a tél 
folyamán kiírják. 

A tanácsülésen két, a tömbhá-
zak felújításáról szóló pályázathoz 
is elfogadta dokumentáció-kiegé-
szítéseket a testület. Ez a máso-
dik, illetve harmadik ilyen „tömb-
házcsomag”, amely megújulhat 
Gyergyószentmiklóson az utóbbi 
években letett pályázatoknak kö-
szönhetően. Az egyik pályázat 
13,8, a másik 6,6 millió lej értékű 
beruházást jelent.

Pályázati dokumentációkat 
egészített ki a testület

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

PETHŐ MELÁNIA

Ha vannak is férfiak, akikben 
még elevenen élnek a kato-

naság, a háborús idők hangulatát 
megidéző dalok, nem igazán adó-
dik megfelelő alkalom arra, hogy 
el is énekeljék ezeket. 

Katonának elmenni

Ez az az ok, amiért a ditrói Szabó 
Ágnes nyugdíjas tanítónő dalkört 
verbuvált, és a januárban megala-
kult csapat tagjainak katonadalokat 
tanít be. „Ezeket a dalokat ma már 
nem lehet hallani, a fi alok nem is is-
merik, az idősebbek viszont nagyon 
szeretik énekelni, de nincs már er-
re alkalmuk” – mondta lapunknak 
Szabó Ágnes. Kifejtette, a katona-
énekek részét képezik a folklórnak, 
és mint minden népi hagyomány-
nak, ennek az életben tartására is fi -
gyelni kell. „Ápolnunk és élővé kell 
tennünk a katonadalok hagyomá-
nyát. Hozzátartozik a munkánkhoz, 
hogy a már teljesen elfelejtett, Bar-
tók, Kodály és Molnár Antal által vi-
dékünkön gyűjtött katonadalokat is 
megtanuljuk. Erre külön hangsúlyt 
fektetünk” – fejtette ki. Hozzátette, 
a Ditrói Férfi  Dalkör tagjai örömmel 
tesznek eleget a vállalásnak, és hogy 
befogadókészség is van törekvésük-
re, bizonyítják eddigi felkéréseik. 
Énekeikkel színesítették az év folya-
mán a történelmi megemlékezések 
ditrói rendezvényeit, a falunapok 
dísztanácsülését és a testvértelepü-
lésen, Budajenőn is bemutatkoztak. 
Most otthoni fellépésre készülnek: 

szombaton, november 24-én, a 
Ditrói Hagyományőrző Csoport ren-
dezvényére, a hagyományőrző estre 
készülnek. Műsoruknak a Katoná-

nak elmenni címet adták, a dala-
ikkal és az ezek közé szőtt népköl-
tésekkel megidézik a besorozás, a 
kaszárnyaélet, a hadba vonulás és 
a leszerelés hangulatát. 

A hagyományőrzők 
is bemutatkoznak

A dalkör mellett a szombat esti 
rendezvényen minden ditrói ha-
gyományőrző csoport bemutat-
kozik. Táncokat láthat, énekeket 
hallhat majd a közönség a Kismar-
tonka, a Martonka, a Kékszivár-
vány és a Szivárvány havasán ne-
vű csoportoktól is.
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A katonadalok továbbéltetése a cél

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

A gyergyószentmiklósi sétálóut-
cában látható ezen a héten az 

a fotókiállítás, amely Brassó, Ko-
vászna, Hargita, Maros, Szeben és 
Vâlcea megyék legkiválóbb építé-
szeti megvalósításait mutatja be, 
amelyek az elmúlt két évben készül-
tek. Az architectura 6 kortárs építé-
szeti kiállítás megnyitója szerdán, 
16 órától lesz a helyszínen. 

Az esemény házigazdája, Köllő 
Miklós, a Larix Stúdió építésziroda 
munkatársa elmondta, a kétévente 
sorra kerülő tárlat idei kiadása sok-
kal gazdagabb, színvonalasabbnak 
ígérkezik, mint amilyen a korábbi 

alkalmakkor volt, hiszen a gazdaság 
megélénkülése az építészetben is 
érezteti a hatását, minőségibb alkotá-
sok készülhetnek. Közszemlére kerül-
nek ugyanakkor olyan tervek is, ame-
lyek a gazdasági válság miatt fi ókban 
maradtak, nem valósulhattak meg. 
Több Gyergyószékhez kötődő épület 
is látható a kiállításon, a csomafalvi 
Nagy Árpád lakóháza szakmai díjban 
részesült, és három, a Larix Stúdió 
által tervezett épület is megjelenik, 
amelyek, akár számos korábbi alkotá-
suk, szintén díjra esélyesek. 

A kiállítás idén két kísérőren-
dezvénnyel is kiegészül. A sepsi-

szentgyörgyi Cora Dumitrescu 8 és 
12 éves kor közti gyermekeket vár 
makettezésre szombaton 10 órától, 
míg Andrei Mărgulescu, a buka-
resti Ion Mincu építészeti egyetem 
munkatársa 12 órától építészet-fény-
képező akcióra várja a fotózást 
kedvelőket. Ennek résztvevői a vá-
rosközpontból elindulva, az elha-
nyagoltabb városrészekre is eljut-
va, bejárják Gyergyószentmiklóst, 
és fényképek készülnek mindarról, 
amit építészszemmel fontosnak 
tartanak. Nem csak profi  fotósokat 
várnak, akár egy mobiltelefonnal is 
csatlakozni lehet. (Gergely Imre)

Építészeti fotótárlatra várnak

• A feledés útjáról téríti vissza a katonadalokat a Gyer-
gyóditróban nemrég alakult férfi dalkör. A Ditrói Hagyo-
mányőrző Csoport keretében működő 14 tagú együttest 
eddig csak néhány alkalommal láthatta, hallhatta a 
helyi közönség, legközelebb szombaton, november 24-én 
lépnek fel a hagyományőrzőest keretében.

A dalkör idén januárban 
alakult. Céljuk a katonadalok 
továbbéltetése

▾   F O R R Á S :  F A C E B O O K
      /SZABÓ ÁGNES

A katonaénekek részét 
képezik a folklórnak, 
és mint minden népi 
hagyománynak, ennek 
az életben tartására is 
fi gyelni kell.

• Soron kívüli tanácsülést tartott hétfőn a gyer-
gyószentmiklósi képviselő-testület. A parkolási 
szabályzatot fogadták el, és kiegészítették a töm b-
házfelújításokról szóló projekt dokumentációját. 




