
I 

2013 EVERTEKELOOSSZEVONTLAPSZAM 



[ P DITRÓI HÍRLAP 2013 ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEVONT LAPSZÁM 

Előszó 

Hagyományainkhoz híven az idén is elkészítettül< és eljuttatjuk Önhöz az 

éves tevékenységi beszámolónkat. Célunk, tájékoztatni sikereinkről, 

sikertelenségeinkről, megvalósításainkról. 

Az előző évekhez hasonlóan a Kormány gazdasági válságra hivatkozva 

nem indított el több olyan programot, amelyre nyertes pályázataink 

vannak (tömbházak szigetelése, a csatorna-hálózat bővítése, turisztikai 

központ létrehozása). 

Ennek ellenére sikerült önerőből és Hargita Megye Tanácsa segítségével 

olyan beruházásokat létrehozni, amelyek Ditró fejlődését mutatják: tovább 

tudtuk folytatni a központ járdásítását, a Kórházhoz új kerítés és parkolót 

építettünk, a Temető utcát leaszfaltoztuk, és itt csak a nagyobbakat 

említve. 

Év elején a Tanácstestülettel felállítottunk egy fontossági sorrendet azon 

beruházásokról, amelyeket folytatni akartunk. Ezen munkálatokat és ez 

évben szervezett eseményeinket, rendezvényeinket mutatjuk be e füzetben. 

E rövid beszámolóból is látszik, hogy minden nehézség ellenére a 
« 

településen építő jellegű munka zajlik és Ditró a fejlődő, gyarapodó 

települések sorába tartozik. 

Lassan lezárul a 2013-as év, amikor Nagytemplomunk felszentelésének 

századik évfordulóját ünnepeltük. Összefogással a Ditró Közbirtokossággal 

és az Egyháztanáccsal, több mint 70 programot szerveztünk a 

Centenárium emlékére. Ahhoz, hogy létrejöhessenek ezek a programok 

támogatókra volt szükségünk. 

Ezzel a néhány sorral köszönetemet és nagyrabecsülésemet szeretném 

kifejezni minden kedves Támogatónknak a Centenárium évében nyújtott 

támogatásért. 

A Jóisten áldja meg mindnyájukat. 

Tisztelettel 

Puskás Elemér, polgármester 
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I. Megvalósítások, beruházások 

Temető utca aszfaltozása 

A temető utca leaszfaltozására már 

korábban pályázatot nyert a község, 

viszont erre a célra fordítható pénz-

összeg nem érkezett. Ez év elején a 

vezetőség úgy vélte ideje saját kézbe 

venni a problémát. Az utca leaszfal-

tozása 163 000 lejbe került, mely 

összeget a helyi költségvetésből külö-

nítettünk el. Az 1 km hosszú utcából, 

430 métert sikerült leaszfaltozni. 

Központ csinosítása, járdafelújítás 

2013-ban folytatódtak a járda-felújítási munkálatok Ditró központi részén. A 

munkálatok folytán sikerült 655 m^ felületet térkővel burkolni, továbbá több 

központi épület bejáratához kovácsoltvas kapuk-, ill. korlátok kerültek: Siklódi 

Lőrinc földszintes iskola bejárata, a központi óvoda bejárata, gyógyszertár, vala-

mint a Községháza előtt. A községet átszelő nemzetközi út szélét fából készült 

virágládák tarkítják. A járdafelújításra idén 78 000 lejt költött az Önkormányzat, 

kovácsoltvas kapukra és korlátokra fordított összeg pedig 24 000 lej. 

2013 ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEVONT LAPSZÁM 



[P DITRÓI HÍRLAP 

A gyógyszertár és óvoda épületének felújítása 

A központ arculatformálása során tereprendezés mellett épületek feljavítására is 

hiangsúlyt fektetünk. Ebben az évben egy, az Önkormányzat tulajdonában lévő 

épület teljes külső felújítására került sor. Az épület gyógyszertári részén kicse-

réltük a nyílászárókat, a régi korlátot, pedig új, kovácsoltvas korlátra cseréltük. A 

felújítási munkálatok értéke 24 139 lej. 

Kórház kerítésének felújítása, parkoló kialakítása 

A ditrói kórhiáz épületének és környékének rendbetétele, már 2010-ben meg-

kezdődött. Első évben belső felújításokat, tavaly külső feljavításokat végeztettünk 

el. Idén a régi, omladozó betonkerítés bontódott le, emeltek helyette újat, ill. a 

kórház előtt téren parkolót alakítottak ki. Az Önkormányzat megbízásából 

elvégzett munkálatok értéke 40 329 lej, amelyet a helyi költségvetésből külö-

nítettünk el. 
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Önkormányzat épületének felújítása és tereprendezés 

A községháza épületének külső felújítását ebben az évben sikerült befejezni. 

Ezúttal az északi oldal rendbetételére került sor, átváltozott a hátsó udvar is. Az itt 

található régi épületeket lebontottuk, az irodák előtti teret térkővel burkoltuk, 

másik részét zöld övezetté alakítottuk át. A munkálatok összértéke 8065 lej. 
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Orotvai híd feljavítása 
Az Orotva- patal<án átívelő híd felújítását 

helybéliek kezdeményezték, hiszen a fából 

készült átjáró az idők folyamán nagyon 

megrongálódott. A felújítás kalákamunka 

által valósult meg. 

A község költségvetéséből fedezték a felújí-

tásához szükséges anyagszükségletet: be-

tonvasat, cementet, hegesztett hálókat, 

továbbá az Önkormányzat munkagépek biztosításával segítette a kalákások 

munkáját. 
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Támfal kiépítése az orotvai ravatalozó mellett 

Az orotvai ravatalozó átadására, 2012-ben került sor. Az omlásveszély elhárítása 

végett szükségessé vált egy támfal megépítése. Ezért az orotvai Római Katolikus 

Plébánia pályázatot nyújtott be Hargita Megye Tanácsához. A támfal megépítését 

20 000 lejjel támogatta a megyei tanács, ezt pótolta meg 10 000 lejjel a község. A 

pályázatírást és elszámolását is a Polgármesteri Hivatal munkatársa végezte. 

Honfoglaló vezéreink emlékére állított kopjafák a 
Kossuth Lajos parkban 

Október 6-án cserkészek és iskolások közreműködésével, ünnepi műsorral 

emlékeztünk az aradi vértanúkra. Szintén e napon láttuk vendégül először Kamut 

község hivatalos küldöttségét, és átvehettük a Petres Lajos által faragott kop-

jafákat. 

A Kossuth Lajos parkban elhelyezett Honfoglaló vezéreink emlékére állított 

kopjafákat a tanár úr ingyen adományozta a községnek, az Önkormányzatnak 

csak az alaphoz szükséges vasazatot, cementet kellett biztosítani.. 



[P DITRÓI HÍRLAP 

lg. Takó János szobor felavatása 

A Jézus Szent Szíve templom felszentelésének 100 éves évfordulója alkalmából 

Ditró Önkormányzata, Ditró Közbirtokosság és a Ditrói Római Katolikus Plébánia 

szobrot állítatott a templomépítő lg. Takó János emlékére. A szobor felavatására 

június 7-én, a jubileumi ünnepségen került sor. A templomkert legújabb ékes-

ségét, Ditró díszpolgára, Kolozsi Tibor szobrászművész készítette. 

A szobor bronzba öntése 20 000 lejbe került, melyet egyenlő arányban a fent 

említett három intézmény fedezett, megformázása viszont a művész úr ajándéka 

a község számára. 
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Csatornabővítés 

A csatornázási munkálatok során idén a segédgerinc-vezeték 378 méterrel bővült. 

Erre 48 100 lejt fordított az Önkormányzat. Idén 97 család csatlakozott rá a ve-

zetékes ivóvízhálózatra és 35 család a csatornahálózatra. 

Sportpálya a tömbházak környékén 

Az utolsó tömbház mellett található, eddig kihasználatlan területen terep-

rendezéssel (területfeltöltés, egyenlítés, füvesítés) sportpályát alakítottunk ki, 

ahol biztonságosan játszhatnak a gyerekek. 

Az itt létesített sportpályát bárki igénybe veheti. 

Községi utak és mezei utak feljavítása, karbantartása 
2013-ban több utcaszakaszt és mezei utat újítottunk fel kalákamunka során. Az 

utcák közül megemlítenénk a Körösi Csoma Sándor, Hosszú, Petőfi Sándor, Dózsa 

György, Kárpátok külső része. Testvériség, Varga Katalin, Ilyések, Patak, Birófiak, 

Kis, Rét, Malom, Halász, Régigyár, Mezei Géza, Fecske, Széna, Gábor Áron utcákat, 

mezei utak közül pedig a Szenner útját, Kismezői utat, Bundások útját és Halász 

utca folytatásában lévő mezei utat. 
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Játszótér elemek a Kőhídi iskola udvarán 

A Bethlen Gábor Alapítvány és az Önkor-

mányzat jóvoltából, a Kőhídi iskola udvarára 

játszóelemek kerülhettek. A pályázat során 

nyert pénzösszeg nem volt elégséges a ját-

szóelemek fedezésére, így az Önkormányzat 

vállalta a hiányzó pénzösszeg kifizetését. 

Szolgálati autó vásárlása 
» 

Tavaly év végén baleset következtében összetört a hivatal szolgálati autója. Ezért 

vált szükségessé egy új autó beszerzése. Ez 52 000 lejbe került, melyet a helyi 

költségvetésből különítettünk el. 
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Könyvek, CD kiadása 
A 2013-as év során az Önkormányzat két Ditróhoz fűződő könyv, továbbá egy CD 

kiadását támogatta. 

A Farkas Aladár által írt l o o éves a ditrói Jézus Szent Szíve templom c. könyvben 

az egyházközség történetét, a templom építésével kapcsolatos tudnivalókat is-

merteti a szerző, valamint bemutatásra kerülnek az egyházi év legfontosabb 

eseményei is. A könyv 500 példányban jelent meg, a nagy érdeklődésnek köszön-

hetően már el is fogyott a könyvesbolti polcokról. 

A ditrói Hompoth Erika blogbejegyzéseiből készült válogatás, a Székely Zab-

hegyező címet viseli. A kötet fanyar humorral megírt élethelyzeteket, ta-

pasztalatokat mutat be, célja az olvasó szórakoztatása. Az október végén bemu-

tatott könyv szintén 500 példányban jelent meg, és még kapható a könyves-

boltban. 

Az Egyházi Kórus munkájának 

elismeréseként az Önkormányzat 

új egyenruhával ajándékozta meg 

a kórustagokat, továbbá átvállal-

tuk a Tordaszentlászlói jutalom-

kirándulás költségeinek egy ré-

szét, és támogattuk egy audió CD 

kiadását is. 

11 
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Székelyruhák beszerzése 

Tíz női és tíz férfi székelyruhával gazdagodott a Hagyományőrző csoport. A Ditrói 

Kulturális Egyesület keretében működő csoport, a hivatal közreműködésével 

pályázott Hargita (VIegye Tanácsához. A székely ruhák elkészítését nyolcvan 

százalékban a megyei tanács, míg húsz százalékban a ditrói önkormányzat támo-

gatta. A székelyruhák átadására a Szüreti felvonuláskor került sor. 

Sportmez az iskolásoknak 

A Siklódi Lőrinc Általános Iskola di-

ákjai a tanév elején új sportmezeket 

vehettek át. 

A 13-Fl mezt, a három teremlabdát és 

egy kosárlabdát, Hargita Megye Taná-

csának és a helyi Önkormányzatnak 

köszönhetik. 
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Tűzoltó egyenruhák beszerzése 

A Ditrói Önkéntes Tűzoltó Alakulat Hargita Megye Tanácsánál nyert pályázat 

során, 17 rend névre szóló tűzoltó egyenruhával gazdagodott. Az egyenruhák 

mellé a helyi önkormányzattól egy láncfűrészt, a Közbirtokosságtól 3000 lej 

értékben 12 db tömlőt kaptak. Fórika Levente, vállalkozó, 1 o db tömlőt és 15 rend 

munkaruhát adományozott az Önkéntes Tűzoltó Alakulatnak. 

"'swíS*-- - • 

Sütő az Utász-Háznál 

A VI. Cengellér- Kupa alkalmával került 

sor az „Utász-házi sütő" felavatására. Az 

építési költségeket Hargita Megye 

Tanácsánál nyert pályázatból és az Ön-

kormányzat hozzájárulásából fedeztük. 

A sütőt előzetes egyeztetés alapján 

bárki igénybe veheti. 
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Megalakult a DIF 

A Ditrói Ifjúsági Fórum június 15-én alakult meg, és elsődleges célja ismét 

közösséggé kovácsolni a ditrói ifjúságot. 

Június óta számtalan programot szerveztünk: métabajnokságokat, teremfoci 

bajnokságot (a YB FC-vel), kosár-esteket. Több tematikus bulit szerveztünk, és 

számtalan esemény népszerűsítésében vettünk részt, hogy a fiatalokat moz-

gósítsuk. Nagyobb rendezvényünk a Székely Móka volt, melyen 80 fiatal vett 

részt. 

A karitatív programokban, adománygyűjtésekben is szerepet vállalunk. Rend-

szeres ifjúsági fórumok keretén belül fenntartjuk a folyamatos kommunikációt a 

ditrói fiatalokkal, és önkénteskedésre buzdítjuk őket. 

Jelenleg 12 aktív taggal dolgozunk. Jövőben az ifjúsági programok mellett a 

Ditrói hírlap újraindítása is szerepel terveinkben.(Balázs Brigitta) 

I 
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II. Önkormányzat által támogatott programok a 
2013-as évben: 

DITRÓI KULTURÁLIS EGYESÜLET 

• A Székely Zabhegyező c. könyv kiadása 

• Gyermekfilharmónia fellépése Ditróban 

• Szüreti Bál 

• Székely Móka 2013 

• Légy Ott Kupa 

• Gyerek Mosoly 

• Kórustalálkozó Tordaszentlászlón 

• IV. Ifi Nap 

• Húsvéti Bál 

• Farsangi felvonulás 

• Audió CD kiadása- Egyházi kórus 

OROTVA EGYESÜLET 

• Kulturális est 

• VI Cengellér-Kupa 

• Lelki Nap 

• „A szeretet soha meg nem szűnik"-

„Dalolj velünk" gitárcsoport kirándulása 

• Tanítók Napja 

• Ifi nap Ditróban 

PRO DITRÓ EGYESÜLET 

• Grimm mesetábor 

• Zúg március 

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

• Tűzoltó Nap 

KRIGEL SPORT KLUB 

• Megyei kézilabda-bajnokság 

PUSKÁS TIVADAR ALAPÍTVÁNY 

• Benedek Elek Mesemondó verseny 

• Nemzetközi Mazsorett Találkozó 

• Puskás Tivadar Technológiai Líceum tevé-

kenységeinek támogatása 

OLD BOYS EGYESÜLET 

• Technikai szeminárium Szovátán- taek-

wando 

• Mit hozott a kis nyuszi? 
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III. Események 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Tisztelt Ünneplő közösség! 100 évvel ezelőtt Takó János esperes plébános atyán 

keresztül a Gondviselő Isten segedelmével felépítették őseink ezt a csodálatos 

templomot, Jézus Szent Szíve tiszteletére. 

Amikor Takó János atya elindulta baróti havasok lábaitól, édesanyjától kapott egy 

szentolvasót, hogy erősen kapaszkodjon a Szűzanyába, merjen nagyokat álmodni 

vele, és álmait valóra váltania, szintén a Szűzanya oltalma alatt. Az egy-

házközségben végzett szolgálatának ideje alatt nagyot mert álmodni, és hogy az 

álomból valóság legyen, a verejtékes munka mellett sokat kellett ostromolnia az 

eget az imádságon keresztül. És lám a munka és imádság meghozta a gyü-

mölcsét, szenvedő és küzdő székely népének templomot épített. 

Ünneplő Testvérek! Jézus, a Mesterünk egy alkalommal meggyógyított egy jerikói 

vakot, aki így kiáltott a gyógyulásáért:„Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtunk!" Mi is a 

jerikói vakkal kiáltunk fel: nyisd meg szemünket, hogy meglássuk örök igaz-

ságaidat és kövessük azokat. 

1933-ban fogadott először földi halandót a japán császár. Egy névtelen művészt, 

aki képes volt arra, hogy a saját vérével tíz évig fesse a császár képét. Vérét adta a 

császárért. 

Tisztelt ünneplő közösség! Térjünk vissza életünk Csúcsához és Forrásához, 

Jézushoz, hogy életünk legyen, és bőségben legyen, és a kapott örökséghez ne 

legyünk hűtlenek. Ne hagyjuk a Templomot. Ne hagyjuk magára Mesterünket, 

Jézust. 

Ditró, 2013. november 18. Málnási Demeter 

Segédlelkész 
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2013. június 7. - Jézus Szent Szíve búcsú 
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2013. április 5. - A mi Erzsébetünk - a Puskás Tivadar 
Szakképző Líceum diákjainak előadása 

2013. március 22. - Jubileumi Missziós Keresztút 

2013. április 7. - Alapkőletétel a Szent Imre kápolnánál 

18 
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2013. április 28. - Búzaszentelő határkerülés 

2013. május 1. - Szent József búcsú 

2013. május 9. - Vetélkedő a 1 oo éves templomról 
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2013. május 16. - Zarándoklat gyalog a Pünkösdi búcsúra 

2013. július 1. - Sarlós Boldogasszony búcsú 

2013.július 26.-Szent Anna búcsú 
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2013. szeptember 24. - Szent Gellért búcsú 

2013. október 31. - Fáklyás körmenetben ünnepélyes 
rózsafüzér imádkozás 

2013. november 25. - Szent Katalin búcsú 
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2013. július 6. délelőtt - Jakab Antal-emlékdíjak -
2013. évi átadása 

A Jaí<ab Antal Keresztény Kör által 2010-ben alapított Jakab Antal-emlékdíjat 

évente egy alkalommal, egy papi és egy világi személy kaphatja. Az átadás 

minden esetben Jakab püspök életútjának, valamely jelentős dátumához 

kapcsolódóan, valamelyik díjazott lakóhelyén vagy ahhoz közel eső településen 

történik. Az elismerést Varga Gabriella és Vencser László, 2013-ban negyedik 

alkalommal adta át Ditróban. Július 6-án, délelőtt az Idősek Klubja dísztermében 

másfélszáz érdeklődő jelenlétében, egy igazán szép és megható gálaműsor 

keretében, a papi személynek járó elismerést Ft. Kémenes Lóránt Zoltán jelenleg 

Türben, Balázsfalván, Magyarpéterfalván és Karácsonyfalván szolgáló plébános, a 

világi személynek járó díjat, a Gyergyói-medence jelentős köztiszteletben álló 

gyógyítója, dr. Puskás Károly főorvos, a Ditrói Kórház vezetője vehette át. E helyütt 

is gratulálunk mindkettejüknek! (VG) 

2013. július 6. délután - Megőrizendő értékeink című 
konferencia 

A Jakab Antal Keresztény Kör és a Pro Ditró Egyesület közös szervezésében 2013. 

július 6-án délután az Idősek Klubjában a Megőrizendő értékeink című 

konferencián, az előadók a közösségek megmaradását befolyásoló jelentősebb 

tényezőket vették számba. Sebestyén Ottó, zsögödi plébános, a KALOT és az 

Erdélyi Háló elnöke, a vallás, az egyház általános értelemben vett szerepéről, míg 
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Vencser László, volt teológiai tanár, a római katolikus egyházközség Ditró életét 

formáló, meghatározó erejéről beszélt. 

A Kolozsvárról érkezett Ozsváth Judit egyetemi adjunktus, a Keresztény Szó 

rovatvezető-szerkesztője a szellemi-kulturális építkezés fontosságát és mikéntjét 

taglalta. Puskás Elemér polgármester a társadalmi, politikai és gazdasági tényezők 

hatását tekintette át, míg a ditrói kórház múltját és jelenét Puskás Károly főorvos 

mutatta be. Mondandójukból kicsengett: az egyre változó és gyorsuló világban 

való eligazodáshoz és megfeleléshez, a jövő építéséhez nélkülözhetetlenek az 

elődeinktől örökül kapott alapok, a természetből, a tiszta forrásból való merít-

kezés. (VG) 

2013. július 9-11. - Az 1971-ben szentelt papok 
találkozója, ünnepi szentmisével 

Mint a gyulafehérvári teológián végzett papok általában, úgy az 1971-ben 

szenteltek is minden évben évfolyam-találkozót tartanak, mindig más-más 

évfolyamtársuknál gyűlve össze. Ebben az évben Vencser László, az ausztriai 

idegen nyelvű pasztoráció igazgatója volt a soros, hogy megszervezze a 

találkozót, ám ezúttal nem Linzbe invitálta paptársait, hanem a Jézus Szent Szíve-
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nagytemplom felszentelésének századik évfordulója előtti tisztelgése jeléül, az 

együttlét helyszíne ezúttal Ditró volt. 

Cserháti Ferenc Esztergom-budapesti segédpüspök, valamint Ambrus Vilmos 

marosludasi, Ferencz István erdő-szentgörgyi, Gábor Zoltán csíkszépvízi, László 

András újtusnádi, Pálos István Nagyvárad-szőlősi és Sándor Tivadar Arad-gáji 

plébánosok július 9-én érkeztek meg Ditróba. 

Az évfolyam-találkozó szűk háromnapos programjának kiemelkedő eseménye 

volt július 10-én este, a zsúfolásig megtelt ditrói Jézus Szent Szíve nagy-

templomban, a 42 év papságért bemutatott, Cserháti Ferenc püspök atya ve-

zetésével koncelebrált hálaadó szentmise. (VG) 

2013. július 10.-Pitti Katalin ünnepi koncertje 

A Varga Gabriella és Vencser László által 

alapított és vezetett Jakab Antal 

Keresztény Kör az 1971-ben szentelt 

papok által július 10-én este 

bemutatott, Cserháti Ferenc püspök 

atya vezetésével koncelebrált hálaadó 

szentmise után nyújtotta át ajándékát a 

százéves ditrói Jézus Szent Szíve-

nagytemplomot megtartó közösségnek 

és a templom-centenárium előtt tisz-

telgő vendégeknek. 

Az aján-dék Pitti Katalin Liszt Ferenc-

díjas operaénekes (szoprán). Érdemes 

művész koncertje volt; a művésznőt 

Hegedűs Valér zongoraművész, orgona-

művész kísérte. A felejthetetlen hang-

verseny végén Pitti Katalin Halmos 

László H-moll miséjéből a Benedictus 

szavaival és dallamával körbejárt a 

templom padsorai között és áldást kért 

minden egyes jelenlévőre. „Olyan volt, mintha Angyal járt volna körbe a ditrói 

templomban" - mondták sokan utólag. (VG) 

f -

2013. október 26. - Visszatekintés az elmúlt száz évre: 
Székely, köztük ditróiak menekülése és érkezése a 
Hajdúságba 1916-ban - Pódiumbeszélgetés Ditró 
történelmi küzdelmeiről 

A Jakab Antal Keresztény Kör és a Pro Ditró Egyesület által közösen szervezett 

pódiumbeszélgetésen október 26-án, az Idősek Klubjában a székelység tör-

ténelmének elmúlt száz évre eső részének, egy eddig kevésbé ismert fejezetét 

ismerhették meg az érdeklődők: az első világháborúnak azokat a fájdalmas 

eseményeit, amikor 1916 őszén 206 ezer székely - főként asszonyok, gyermekek, 

idősek és betegek - elmenekült otthonából. Szekéren és marhavagonokban több 

napon, sőt több héten át úton voltak, míg fedélhez jutottak. A hajdúk földjére 20 

ezer székely érkezett, akik közül Hajdúnánás 3200 menekültet fogadott be. 

Ditróiak is voltak közöttük. 

A menekülés megrázó részleteit, a hajdúk szeretetteljes befogadásának és a 

székelyek Hajdúnánáson eltöltött két évének történetét, Buczkó József 

néprajzkutató, a hajdúnánási . IVlóricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti 

Gyűjtemény igazgatója, Hajdúnánás Városi Önkormányzat képviselője kutatta ki, 

és foglalta könyvbe két évvel ezelőtt. Buczkó József - kedves feleségével, 

Buczkóné Magi Irénnel - megtisztelte a ditróiakat és ünnepüket azzal, hogy eljött 

hozzájuk személyesen. Puskás Elemér polgármester, Vencser László igazgató, 

valamint Varga Gabriella újságíró társaságában egy felettébb érdekfeszítő 

tájékoztatást adott a kilencvenhét évvel ezelőtt történtekről, majd egy önzetlen, 

nemes gesztussal minden jelenlévőt (akik pedig nem voltak kevesen, hiszen 

egészen megtöltötték az Idősek Klubja dísztermét) megajándékozott „Szállást 

adtunk hűséges, magyar véreinknek" - Székely menekültek Hajdúnánáson 

1916-1918 ámú kötetével. Isten fizesse jóságát! (VG) 

24 
47 



DITRÓI HÍRLAP 

2013. június 7- 9.-XIII. Ditrói Falunapok képekben 
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Községi l<önyvtár eseményei 

A községi könyvtár az év folyamán számos irodalmi, kulturális rendezvény 

helyszíne volt. Nagyszámú résztvevővel ünnepeltük a IVlagyar Kultúra Napját, 

Gárdonyi Géza felolvasó maratont tartottunk. Macalik Ernő biológus, vetítéssel 

egybekötött " Gyógynövények a házipatikában " című előadása ugyancsak sok 

érdeklődőt vonzott. 

A Magyar Költészet Napján zenés- irodalmi délutánt szerveztünk. Több esemény 

volt a diákok részvételével, pl." Világjáró Magyarok" földrajzi vetélkedő, Iskola 

Másképp stb. 

Színvonalasra sikerült Siklódy Ferenc grafikusművész kiállításának megnyitója is. 

Fényes élet címmel 12 grafika került kiállításra, Lövétei Lázár László 12 versével. (KE) 
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2013. január 24. - A magyar kultúra napja 

Hargita IVlegye Tanácsa, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a 

Pallas-Akadémia Könyvkiadó, valamint a Ditrói Polgármesteri hivatal közös 

szervezésébe került sor A MAGYAR KULTÚRA NAPJA alkalmával az alábbi szerzők 

és műveik Ferencz Imre: Madárkirakat, Kozma Mária: Régiségek Gyergyóból, 

Kristó Tibor: Kárász Karcsi, a csalihal bemutatására. 

2013. március 5. - író-olvasó találkozó, 
meghívott Markó Béla 

Az író- olvasó találkozó elsődleges célja 

volt megismertetni a helybéli lakósok-

kal Markó Bélát, mint írót. 

Az eseményen a szerző jelenlétében 

két könyvet mutattak be. A köteteket 

Sarány István ismertette. 
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2013. július 12., augusztus 4. - Dr. Pál Molnár Elemér 
könyvbemutatója Ditróban és Orotván 

A Szegedi Tudományegyetem docen-

se, az orotvai születésű geológus Pál 

Molnár Elemér Völgybe zárt idő című 

könyve első alkalommal került bemu-

tatásra Ditróban. 

Az ízes szél<ely nyelvjárásban megírt 

könyv Orotváról szól. 

2013. november 8. - Bemutatkozott a Székely Könyvtár 
sorozat 

A Székely Könyvtár című könyvsorozat 

Hargita Megye Tanácsa és a Hargita 

Kiadóhivatal közös projektje. A 100 

kötetet magába foglaló könyvsorozat 

a székelység múltját, jelenét élvezetes 

olvasmányok formájában hivatott be-

mutatni. A projektről Lövétei Lázár 

László mesélt az érdeklődőknek. 

További információk a 

www.szekelykonyvtar.ro honlapon. 

2013. április 2., november 21. - Székelyföldi Akadémia 

Hargita Megye Tanácsa és a Polgármesteri Hivatal közös szervezésében került sor 

a Székelyföldi Akadémia két előadássorozatára. A márciusi rendezvényen Köllő 

Miklós építésztől a nagytemplom építésének folyamatáról hallhattunk, valamint 

bemutatása került a Székelység története c. könyv. 

A második előadáson, novemberben, a helyi lapok és média fontosságáról 

valamint környezetvédelemről, civil szervezetekről, az önkéntesség kérdéseiről 

beszélgethettünk Csata Orsolyával és Csonta Lászlóval. 
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2013. május 12. - Ahogyan a víz tükrözi az arcot - Osonó 
Színházműhely előadása 

A sepsiszentgyörgyi társulat dokunnen-

tarista jellegű előadása során szociális, 

társadalmi és oktatási kérdéseket bon-

colgattak. A több mint 17 hazai és nem-

zetközi díjat magáénak tudó alternatív 

színtársulat, nem szokványos előadással 

vitte színre a magányos gyerek, tehetetlen 

szülő, kiszolgáltatott fiatalok problémáját. 

2013. május 13.- Lábita színház Ditróban 

Csernik Szende, székely lábbábművész 

közreműködésével, egy nem minden-

napi bábprodukcióval kedveskedtünk a 

kisiskolásoknak és óvodásoknak. 

A lábbábos különlegessége, hogy úgy 

mond mesét és bábozik, hogy lábára 

húzza fel a bábukat. 

Innen ered a Lábita elnevezés is. 
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Csíki Játékszín vendégszereplései a községben 

2013-ban három nagyszerű színművet Othello Gyulaházán, Búzakalász és A re-

vizor láthattunk a Csíki Játékszín előadásában. A 2013-2014-es évadban további 

előadásokkal lépnek színre a nagyérdemű közönség előtt. 

2013. november 16,17. - Ludas Matyi, a Bátaszéki 
Színjátszók előadásában 

A XIII. Falunapok keretében beígért előadás sajnálatos módon elmaradt. Az akkor 

tett ígéretükhöz híven, novemberben újra Ditróba látogattak, és Lúdas Matyi 

történetével szórakoztattak bennünket. 

A jótékonysági előadásokból befolyt összeget, a bátaszéki templom tornyának 

helyreállítására ajánlotta fel az Önkormányzat. 
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2013. április 19., október 18. - Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes fellépései 

A centenáriumi év színes program-

l<ínálatában idén l<étszer mutatl<ozott 

be a Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes. Hargita Megye Tanácsának 

„Néptánc a vidéknek" c. programja 

keretében először a János vitéz, majd a 

Júlia szép leány c. produkciókat tekint-

hettük meg. 

2013. június 15. - Ördögborda Táncegyüttes és helybéli 
néptánccsoportok közös előadása 

A „Fölszállott a Páva" közönségdíjasát, a balánbányai Ördögborda Táncegyüttest, a 

Prücsköket, a helybéli Pergettyű és Borsika néptánccsoportok közös előadását, június 

15-én láthattuk a Körösi Csoma Sándor Művelődési Ház színháztermében. A helyi 

néptánccsoportok ezen alkalommal megköszönték, a helyi Önkormányzat támogatását. 

2013. április 27. - Gyergyó-medence egyházi kórusainak találkozója 

A XIII. Kájoni János Egyházi Kórusta-

lálkozónak a centenáriumot ünneplő Ditró 

adott helyet. Az ünnepélyes keretek közt 

megszervezett találkozón tizenhárom egy-

házi kórus énekeit hallhatták a nagytem-

plomba sereglő hívek. 
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2013. áprils 5. - Evilági Együttes fellépése 

Az öttagú sepsiszentgyörgyi együttes 

először lépett színpadra a ditrói isko-

lások körében. 

A fellépésre a Művelődési Házban ke-

rült sor, a gyerekeknek megzenésített 

versekkel, mondókákkal kedveskedtek 

a zenészek. 

2013. július 11." Codex régizene együttes előadása 

A Codex régizene együttes előadására, 

a Hargita Megye Tanácsának „Komoly-

zene a vidékért elnevezésű" programja 

keretében került sor. 

A XV-XIX századi magyar, elsősorban 

erdélyi zenét játszó együttes különle-

ges előadással szórakoztatva a közön-

séget. 

2013. augusztus 8. - Szentegyházi Filharmónia előadása 

Huszonöt év után sikerült ismételten 

Ditróba csábítani a több mint száztagú, 

világhírre szert tett Szentegyházi Gyer-

mekfilharmóniát. 

Az előadásra a Hargita Megyei Kulturális 

Központ „Népzenét Hargita Megyének" 

programja támogatásával került sor. 

A lelkes közönség vastapssal jutalmazta 

a katonadalokat, szentegyházi gyűjté-

seket, előadó gyerekeket. 
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2013. szeptember 6. - Cantuale énekegyüttes előadása 

A komolyzene kedvelői október elején 

íiailíiatták a nemzetközi hírnévnek 

örvendő férfi kvintett előadását Ditró-

ban. A IVIarosvásárhelyi Állami Filhar-

mónia Kórusának tagjai - Nyilas 

Szabolcs, Bíró Péter, Szabó Levente, 

Márton Zsolt Barna és Ferencz Örs gre-

gorián, világi műveket, madrigálokat, 

népdal feldolgozásokat adtak elő. 

2013 ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEVONT LAPSZÁM 

Természetképek - Csibi Noémi kiállítása 

Idén mutatkozott be először a helyi 

közönségnek Csibi Noémi, a Palló Imre 

Művészeti Szakközépiskola volt diákja. 

A fiatal tehetség kiállított festményei, 

grafikái, több mint két hónapon ke-

resztül voltak látogathatók a Műve-

lődési Ház konferenciatermében. 

2013 október 22. - J O C " zongorakoncert 

Koncertturné keretében október 22- én, lépett Ditróban színpadra a Klaviert Art 

Egyesület szervezésében: Corina Ráducanu és Eugen Dumitrescu zongorista 

páros, Irina Nitu muzikológus kíséretében, páratlan élményt nyújtva közön-

ségüknek. A zongorakoncert Köllő Enikő könyvtáros közreműködésével jöhetett 

létre. 

2013. augusztus 25,27, szeptember 8.: Orgonakoncertek a 
Jézus Szent Szíve templomban 

Ebben az évben a Jézus Szent Szíve 

templom három orgonahangverseny-

nek adott helyet. Csibi Greta, Róbert 

Staudinger és Csibi András orgona-

koncertjei vasárnaponként, a szent-

misét követően melengették a hívek 

lelkét. 

2013. április 21. - II. Szarvasmarha kiállítás 

A Ditrói Tejtermelők Egyesülete és a helyi Önkormányzat közös szervezésében 

került sor a II. Szarvasmarha kiállításra. A tavalyi eseményhez hasonlóan nem csak 

szarvasmarha mustrára, hanem fajkutya bemutatóra is sor került. 
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2013. június 16." Ditrói Lovasnap 

Harmadízben szervezte meg a ditrói Önkormányzat és Bajkó Tibor által vezetett 

Krigel Sport Klub, a Ditrói Lovasnapot. A színvonalas eseményt megtisztelte 

jelenlétével Füzes Oszkár, Magyarország romániai nagykövete. A díjugrató, fogat-

hajtó, staféta és stílusverseny mellett a ditrói szekeresek is bizonyíthatták 

rátermettségüket. A különböző versenyszámok között a mazsorettesek, ill. Pászka 

Lehel és csapata különleges íjász-bemutatóval szórakoztatták a közönséget. 
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2013. május 4. - Ügyességi- és stafétajátékol< a IV. Ifi-napokon 

Az évente megszervezett Ifi-napon változatos és szórakoztató staféta- valamint 

ügyességi játékokkal tesszük próbára a fiatalok rátermettségét. Az idei ifinap kü-

lönlegessége a 3o pluszmínusz csapat volt, akik derekasan helyt álltak a pró-

bákon és legvégén ők állhattak a dobogó legfelső fokára is. 
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2013. június 1.-Önl<éntesfiatalol< 

Gyermeknap alkalmával több, mint 20 fiatal vett részt az Önkormányzat által 

meghiirdetett Önkéntes Napon. A fiatalokkal közösen, a központi részen és a 

parkban találhiató fa- és fémbútorzatot festettük újra. Az önkéntes munkáért egy 

jól megérdemelt ebéddel mondtunk köszönetet. 2014-ben is számítunk se-

gítségükre! 
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2013. szeptember 15. - Tűzoltó Nap 

A Ditrói Önkéntes Tűzoltó Alakulat által szervezett eseményre kilenc helységből 

érkeztek tűzoltók. 

Az ünnepélyes felvonulás után szentmisén vettek részt, amelyet ügyességi- és 

stafétajátékok követtek. 

A Tűzoltónapot színesebbé tette a mazsorettesek tánca és a fúvószenekar által 

szolgáltatott zene. 
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2013. szeptember 29. - VI. Cengellér Kupa 

Az idei Cengellér-Kupán újra versenybe szállliattal< a környékbeli motorosok, 

kvadosok és dzsipesek. Ugyancsak erre az alkalomra utaztak hozzánk a magyar-

országi Mátra Veterán Jármű Egyesület tagjai is, akik bemutatták kimondottan 

erre az alkalomra kiszállított veterán járműveiket is. 
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2013. október 12. - Szüreti felvonulás és bál 

A Hagyományőrző Csoport által már harmadjára megszervezett szüreti felvonulás 

alkalmával, a Művelődési Ház előtti téren perdültek táncra kicsik és nagyok. Az 

idei felvonulásba bekapcsolódtak a remetei és orotvai néptánccsoportok is. 



UJ DITRÓI HÍRLAP 

2013. október 11.- Egy millió csillag a szegényekért 

A Caritas Gyulafehérvári Szervezetének kezdeményezésére idén első alkalommal 

kapcsolódtunk be az „Egy millió csillag a szegényekért" elnevezésű jótékonysági 

programba. 

A rendezvényen résztvevő helybéliek jelképes összegért vásároltak és gyújtottak 

gyertyát. A befolyt összegből karácsonyi csomagokat állítanak össze a rászoru-

lóknak. Az eseményt ünnepélyesebbé, szívmelengetővé varázsolták a felcsen-

dülő ifjúsági énekek, valamint a szavalatok. Adományaikat köszönjük! 
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2013 ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEVONT LAPSZÁM 

Megemlékezés nemzeti ünnepeinken: március 15. és 
október 6. 

2013. április 28. - Centenáriumi zászlófelvonás a Jakab Antal téren 
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2013. október 3." Idősek Világnapja Ditróban 

2013. május 19. - Kirándulás az "Ezer éves" határhoz 

2013. augusztus 19. - Szent István napi vetítés az 
Utász-Háznál 

I 

2013 ÉVÉRTÉKELŐ ÖSSZEVONT LAPSZÁM 

2013. december 15. - Karácsonyi ünnepi koncert 
- •»—• X i uim^Airi 

— KONCERT 

^ T I T A N 

Sztárvendégek 
HOMOKm SÁNDOR BAI21A ZSÓFIA..«. 

I Msghí\̂>rtak 8 UCA • TISZA tAlMkK f PŰL̂  DÁVID «TrpMuv apAirr • .«Zitnn itrm.« nnSm 

2013. december 18. - Karácsonyváró délután a községi 
könyvtárban 

2013 szeptember 28 - Idősek napja Orotván 
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Utószó 
A beszámolóból kimaradt több olyan elkezdett program, projekt, amelyek 

eredményei még nem látszanak, de folyamatosan dolgozunk rajtuk. Ide sorolnám a 

Malom utcai egészségházat, amelyet a nyár folyamán felújítunk, vagy a patak ^ 

melletti parkot, fel szeretnénk újítani a Kőhídi iskolát, elkészíteni Ditró 2014-2020 

fejlesztési stratégiáját. Minden év elején reménykedünk, hogy a Kormány elindítja, 

azon programokat ahol nyertes pályázataink vannak: víz-csatorna hálózat bővítés, 

tömbházak szigetelése. 

Tudom, hogy sok család gondjait nem a beruházások fogják megoldani. De a mi 

munkánk ez, hogy élhetőbb, szebb, fejlettebb településsé tegyük községünket. 

Bízom abban, hogy még több sikerrel tudjuk a jövőben is végezni munkánkat és, hogy 

ebben a lakosság továbbá is támogatni fog. 

Remélem, hogy e füzet közelebb hozza önökhöz az Önkormányzat munkáját és 

tisztább képet kapnak a településen folyó munkálatokról és megvalósításokról. 

Az újesztendőben kívánok mindenkinek erőt, egészséget, vágyaik teljesülését, 

kívánom, hogy családjainkban legyen béke, szeretet. 

Isten áldja. 

Puskás Elemér 
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