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Járdát építenek, utat javítanak
A gyalogosok közlekedése is biztonságosabb lesz
• Gyergyócsoma-
falván, Ditróban,
Gyergyóalfaluban,
Csíkszentkirályon,
Zetelakán és Székely-
szentkirályon járdákat
építenek a Hargita me-
gyei tanács által biz-
tosított összegekből a
megyei utak mentén.
Csomafalva 150 ezer
lejes támogatást ka-
pott egy aszfaltozott
útszakasz javítására.

GERGELY IMRE

Mint Márton László Szilárd, 
Csomafalva polgármestere 
elmondta, 4 centiméteres 

aszfaltréteg kerül a sípályához vezető 
útra. Ennél jóval nagyobb értékű az 
a beruházás, amelyet a megyei ön-

kormányzat valósít meg a községben 
a falu főutcája, azaz a 126-os jelzésű 
megyei út mentén. Erre a beruhá-
zásra több mint 1,5 millió lejt hagy-
tak jóvá a megyei tanács csomafalvi 
ülésén. A munkálatok már zajlanak, 

egy kilométernyi járdaszakaszt már 
használhatnak is a gyalogosok – kö-
zölte a polgármester. Gyergyócsoma-
falván a helyiek kérték, hogy a gyer-
gyószentmiklósi útfelújítások miatt 
ide irányított teherforgalmat a lehető-

ségek szerint korlátozzák. Ez a hatá-
rozat azonban egyelőre lekerült napi-
rendről, hiányzott ugyanis a megyei 
rendőrségtől szükséges jóváhagyás. 
Több más gyergyószéki település is 
részesült a megyei önkormányzat 

által jóváhagyott, beruházásokhoz 
biztosított hozzájárulásokból. Ditró-
ban a 126-os megyei út mentén szin-
tén építik a járdát, amelyre összesen 
2,2 millió lejt szavaztak meg. 
Gyergyóalfaluban csaknem 
egymillió lejből folytatják a 
járdaépítést. Gyergyóremete 
pedig 140 ezer lejt kapott az 
Eszenyőbe vezető út rendbe-
tételére. A csomafalvi ülésen, 
arról is szavaztak, hogy 3,1 millió 
lejből 61 egyházi épület javításához 
járul hozzá a megyei tanács. Csík-
szentkirályon, Székelyszentkirályon 
és Zetelakán is jut pénz a járdákra.

Kitüntették a tűzoltókat 

Az eseményen Hargita Megye Ta-
nácsa Önzetlenség-díjjal ismerte el 
három gyergyószéki önkéntes tűzol-
tó-egyesület munkáját. Az elismerést 
Baricz Róbert, a gyergyóalfalvi Gyer-
gyói-medencei Önkéntes Tűzoltók 
Egyesületének elnöke, Csíki Jenő, 
a Gyergyócsomafalvi Lánglovagok 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, 
valamint Györff y Zsolt, a Gyergyó-
szárhegyi Önkéntes Tűzoltó-alakulat 
elnöke vehette át.

Járda készül Gyergyócsomafalva 
főutcáján, a 126-os jelzésű 
megyei út mentén

▴ F ORRÁS: HARGITA MEGYE
TA NÁCSA

Gyergyószék

tám
ogatás

H I R D E T É S

A gyergyóditrói Siklódi Lőrinc Álta-
lános Iskola Erasmus+ pályázat-

ban vesz részt, melynek keretében két 
év alatt öt ország iskoláinak pedagó-
gusai találkoznak és építenek kapcso-
latot mind személyesen, mind online. 
A pályázatban Lengyelország, Török-
ország, Észak-Macedónia, Románia, 
valamint a Franciaországhoz tartozó 
Karib-tengeri sziget, Martinique isko-
lái vesznek részt és működnek együtt. 
„Fő célkitűzésünk szerethető, boldog 

iskola létrehozása megtapasztalások, 
tapasztalatcsere útján, ugyanakkor 
az egyes országok oktatási rendsze-
rének bemutatása, megismerése. Ez 
egy nagyszerű lehetőség arra, hogy 
kitekintsünk, kilépjünk saját kör-
nyezetünkből, ismertebbé 
tegyük magunkat, módsze-
reinket határainkon kívül 
is” – fogalmaz Puskás Anna, 
a ditróiak projektvezetője. 
Novemberben sor került az 
első kiutazásra, a célpont 
pedig Martinique szigete volt. 
A négy ditrói pedagógus látogatta 
meg a vauclini iskolát. „Sok érdekes 
megtapasztalással gazdagodtunk, be-
tekintést nyertünk a francia oktatási 
rendszerbe, előadásokat, újdonságok-
nak számító ötleteket tanulhattunk 
munkánk hatékonyabbá tételéhez” – 
összegezte Puskás Anna. A kiutazás 
során szerzett tapasztalatokról és a 
látottakról beszámoltak az iskola kö-
zösségének. (Gergely Imre)

Ditróiak Martinique szigetén

Erasmus+ támogatás

A Siklódi Lőrinc Általános Iskola 

pedagógusainak utazása és 
tapasztalatszerzése az oktatás, 
képzés, ifjúságügy és sport 
támogatására irányuló Erasmus+ 
európai uniós program révén 
valósulhatott meg. (x)
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Társasjátékest 
Csíkszeredában
Játszani hívja a társasjátékok 
szerelmeseit november 30-án 
14-23 óra között a csíkszeredai 
Szent Imre Ifjúsági Központba 
(Petőfi Sándor utca 39. sz.) a 
Határátlépők önszerveződő 
közössége. „Egy éve született 
meg a Játssz Ma! társasjáté-
kest-sorozat Csíkszeredában, 
amelyeken a résztvevők betekin-
tést nyerhetnek a társasjátékok 
birodalmába. Több teremben 
ismerkedhetnek az izgalma-
sabbnál izgalmasabb játékokkal 
az érdeklődők. Játékmesterek 
segítik majd a játékok felfede-
zését. Előzetes ismeretek nem 
szükségesek a bekapcsolódás-
hoz, elég a kíváncsiság és a 
kalandvágy” – írják a szervezők.

Adventi koszorúkat 
készítenek

Az RMDSZ Csíki Területi Nőszer-
vezete partnereivel közösen 
szervezi meg az adventi koszorú 
készítést Csíkszeredában ma 
17.30 órától a megyeháza már-
ványtermében.

• RÖVIDEN

Előadás Tusnádfürdőn
A Batthyány család történelmi szerepét bemutató Tony – Szeres-
sétek egymást és tiszteljétek atyátok emlékét című egyfelvonásos 
színdarabot Tusnádfürdőn is bemutatják, közvetlenül az anyaországi 
premiert követően, a Magyar Batthyány Alapítvány jóvoltából. A tör-
ténelmi színmű főszerepeit Tordai Teri és Horváth Lili színművésznők, 
illetve Barbinek Péter színművész alakítják. A darab hűen ábrázolja 
a Batthyány család történelmi szerepvállalását gróf Batthyány Lajos 
és gróf Zichy Antónia levelezésének feldolgozásával. A tusnádfürdői 
helyszín és időpont: a helyi közösségi házban december elsején, 
vasárnap este hét órától.

• RÖVIDEN




