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Nemcsak ország-, hanem világszin-
tű összefogás tapasztalható annak 
érdekében, hogy a háromkúti ma-
gyar gyerekeknek új iskola épül-
hessen. Gyűlnek az adományok, 
készülnek a tervek, s már keresik 
a kivitelezőt, aki helyi munkaerőt, 
kalákásokat is igénybe venne az 
iskolaépítéshez. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Hat iskolás, tizennégy óvodás 
– ez a létszám a háromkúti, 
egykor szövetkezeti üzlet-

nek épített iskolában. Az ingatlant az 
idő és a tavalyi árvíz is kikezdte, a kö-
vetkező tanévre már szóba sem jöhet, 
hogy megadják rá a működési enge-
délyt. Imre Anna tanítónő iskolaépítő 
kezdeményezését felpártolta a média, s 
szép számmal kerültek segítők is, hogy 
a Szeretetváros udvarán elkezdődhes-
sen az új tanoda felépítése. 

Lét a „küszöbön”
Ötvenhét család, 168 személy al-

kotja Háromkút település lakosságát. 
Gyilkostótól tizennégy kilométerre, 
igen zötyögős úton lehet megközelíte-
ni a csángóvilágot, Gyimes irányában a 
teherszállító autók mára járhatatlanná 
tették az utat a kiskocsik számára. Cif-
ra helyzetben vannak a háromkútiak: 
közigazgatásilag Gyimesközéplokhoz 
tartoznak, egyház és egészségügy 

szintjén Gyergyószentmiklóshoz, a te-
rületek egy része pedig Neamţ megye 
kezében van. A Hargita és Neamţ me-
gye közötti rendezetlen határkérdés itt 
csapódik le a legsúlyosabban, mondo-
gatják is a helyiek: „Olyanok vagyunk, 
mint a küszöb, Hargita is, Neamţ is 
átlép rajtunk.” 

A közösség viszont jövőt tervez, 
Imre Anna tanítónő és Mezei Viola 
óvónő büszkén sorolja, hogy a gye-
reklétszám növekvőben, jövőre két 
gyerek kerül ötödik osztályba, de he-
lyükbe öt elsős érkezik, az óvodába is 
újabb öt gyereket várnak, s továbbra is 
lesz utánpótlás, két várandós anyuka is 
van jelenleg Háromkúton. 

Közösség háza épül 
Kétségtelen, az iskolára igény van, 

a rossz, rozoga helyett új kell. A tavalyi, 
július elsejei árvizet követően felgyor-
sultak az események, a Hármaskútért 
Egyesület számlát nyitott, és lassacskán 
érkeztek az adományok. Magyaror-
szág három településén, Szentendrén, 
Komlón és Szentkirályon jótékonysági 
bált szerveztek, onnan 960 000 forint 
gyűlt össze, az eurós és lejes számlák-
ra is csordogál a segítség, így összesen 
már közel 48 000 lej van, ezzel látnak 
hozzá az iskolaépítéshez. 

Köllő Miklós készíti a tervet, 
aminek kifizetését a megyei önkor-
mányzat vállalta, az engedélyeztetést 
Gyimesközéplok önkormányzata se-

gíti. Terület is van, a szárhegyi plébá-
nos, György Balázs birtokát ajánlotta 
fel e célra. A területen, ahol nyaranta 
Szeretetváros néven táboroznak gye-
rekek, két gazdája lesz tehát az iskolá-
nak is helyet adó közösségi háznak. Az 
építmény földszintjén osztályterem 
és óvoda kap helyet, lesz könyvtár és 
iroda, az emeletén pedig vendégszo-
bákat alakítanak ki. A tanév folyamán 
veszik csupán birtokukba ezt a házat 
az iskolások, nyárra, a szünidőre a Sze-
retetváros Egyesület céljait szolgálja. 
A tervek szerint két ügyintézőt nevez 
ki a Hármaskútért és a Szeretetváros 
egyesület. 

„Mihelyt az idő engedi”,
építkeznek
„Mihelyt az idő engedi, s a tervezés, 

engedélyeztetés folyamata lejár, kezd-
hetünk építkezni” – tervezget a taní-
tónő Nagy Erzsébet falugondnokkal 
közösen. Olyan építkezési vállalkozót 
keresnek, aki tapasztalt, ugyanakkor a 
munkálatok során a helyi munkaerőt 
is foglalkoztatná, és akár máshonnan 
érkező kalákásokat is szívesen látna. 
A jelentkezők közvetítésében a média 
segítségét is igénybe veszik, hisz a tele-
pülésen internet nincs, a telefonjel is 
gyatra, nehéz így a kapcsolattartás. Az 
építkezésre szándékot mutató vállal-
kozók a haromkut@erdely.ma címen 
jelentkezhetnek, korábbi referencia-
munkákról készült fényképekkel.

HáromkútoN Növekszik a gyereklétszám

Összefogás nyomán új iskola épül
a víz- és csatorNaHálózat felújításáról döNtöttek

Módosítások után vissza  
az eredeti tervhez

Jóváhagytak egy előtanulmányt, va-
lamint erdei utakat vettek át a helyi 
közvagyonba a gyergyószentmiklósi 
tanácsosok. A rendkívüli ülésen 
módosították a költségvetést is.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A medgyes-pataki, valamint a 
cohárdi út korábban az állami 
közvagyonban szerepelt és a 

Romsilva Országos Erdőgazdálkodás 
igazgatásában volt. A város képvise-
lő-testülete úgy döntött, átveszi eze-
ket a helyi közvagyonba, és ezután 
a tanács kezelésébe fognak tartozni. 
Döntöttek a költségvetés módosítá-
sáról is, a második szociális lakásokat 
biztosító tömbház építésére leosztott 
állami pénzt foglalták be a városi bü-
dzsébe. Sokadszorra módosították a 
víz- és szennyvízhálózat felújítására, 
bővítésére vonatkozó terveket, most 
visszatértek az első tervben szereplő 
értékekhez. Mezei János polgármes-
ter részletezte, az önkormányzat még 
2006-ban nyújtott be pályázatot az 
Országos Beruházási Ügynökséghez 
a víz- és szennyvízhálózat feljavítására, 
2009-ben dőlt el, melyik cég fogja el-

végezni a munkálatokat, a kivitelezési 
terveket azonban nem találták meg-
felelőnek egyes elbíráló bizottságok, 
ezért kellett többször is módosítani. 
A városvezető azt mondta, reményei 
szerint ezúttal az utolsó módosításra 
került sor, és a nyár folyamán tényle-
gesen elkezdődhet a kivitelezés. A pá-
lyázat egyébként tartalmazza a vízház 
felújítását, derítőállomás megépítését, 
valamint 32 kilométernyi vízhálózat 
és 16 kilométer csatornahálózat kiépí-
tését. A vízellátási rendszer megépíté-
sére azokon a városrészeken, melyek 
nem szerepelnek a tervekben, egy 
másik előtanulmány készült. Ezt is el-
fogadta a testület, hogy adott esetben 
pályázatot nyújthassanak be ennek 
megvalósítására vonatkozóan. Mezei 
hangsúlyozta, igyekeznek minden te-
rületen előtanulmányokat készíteni, 
dokumentációt összeállítani, hogy 
abban az esetben, ha pályázati kiírás 
jelenik meg, minél hamarabb kihasz-
nálhassák a lehetőséget. 

Jelenleg egyébként Gyergyó-
szent miklóson a háztartások 95 
százalékában van vezetékes víz, míg 
a lakók 35 százaléka használja a csa-
tornarendszert. 
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> Kerekasztal-beszélgetés. A Romániai 
Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom 
(RMKDM) Gyergyó Területi Szervezete 
kerekasztal-beszélgetést szervez. A téma a 
kereszténydemokrata értékek fontossága a 
közéletben. A rendezvény meghívottjai Ke-
lemen Kálmán, a Romániai Magyar Keresz-
ténydemokrata Mozgalom elnöke és Msgr. 
Darvas-Kozma József pápai káplán, címze-
tes esperes, plébános, RMKDM-alelnök. A 
beszélgetésre a Korona tükörtermében kerül 

sor ma 17 órától. A szervezők minden ér-
deklődőt szeretettel várnak. 

> Ajándék a Kék Csapatnak. Hollandiából 
kapott adományt a gyergyószentmiklósi fogya-
tékos fiatalokból álló focicsapat. Az ajándék 
nagy örömet szerzett a fiataloknak. Ian Bauman 
református lelkész jóvoltából, a Zalsman és a 
Sport 2000 cégek felajánlásaként érkezett ado-
mány Gyergyószentmiklósra, a Napsugár az 
Esőben Alapítvány fogyatékkal élő gyerekei 
számára. A Kék Csapat egy rend kék-fehér fo-
cifelszerelést kapott, melyhez teremfocicipő és 

számozott mezek is tartoznak. A támogatás 
összértéke meghaladja a 850 eurót. A jó minő-
ségű felszerelés nagy segítség a Kék Csapatnak, 
hiszen ekkora összeget nem tudtak volna ru-
házatra fordítani. A csapat eddigi fejlődésének 
jutalmául szolgál az ajándék és motiválja is a 
fiatalokat – nyilatkozta Fülöp Csapa, a csapat 
edzője. Szerinte az adomány eszmei értéke fel-
becsülhetetlen, mivel általa a fiatalok értékesnek 
érezhetik magukat. A Kék Csapat megalakulá-
sa óta egyébként a tagok nagyon sokat tanultak, 
a sport élménye, a mozgás lehetőséget biztosít 
nekik a fejlődésre, a jó eredmények elérésére. 
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Imre Anna tanítónő diákjaival. A rozoga iskolépület helyett a közösségi házban tarthatják majd a tanórákat fotó: balázs katalin

Körkép

Információink szerint az időjárási viszonyok nem okoztak fenn-
akadást a Gyergyószentmiklóst Parajddal összekötő Bucsin-tetőn, ám a 
Háromkút felé vezető útszakaszon több fenyőfa dőlt ki, megrongálva a 
villanyvezetékeket. Háromkút településen szombaton és vasárnap szü-
netelt az áramszolgáltatás.   fotó: balázs katalin 


