
Saját alkalmazottak és szezon
munkások ültetik a Gyergyó
szentmiklósi Közbirtokosság cse
metekertjében a lucfenyőket. A 
két éve alapított létesítményben 
kevesebb mint fele áron sikerül 
előállítani a visszaerdősítésre 
szánt csemetemennyiséget.
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Három alkalmazott és 
azok rokonsága sze-
zonmunkaként ülteti 

el az eddig jégveremben tárolt 
luccsemetéket. Naponta 15 000, 
összesen hatvanezer darab kerül 
a földbe, ez 15 hektárnyi terület 
beerdősítésére elegendő – tájé-
koztat Bende István, a közbirto-
kosság vezetője. A két éve alapí-
tott csemetekertbe melegházból 
kerülnek a magból egy évig nö-
vesztett facsemeték, itt továb-
bi két évig előnevelik. A tavaly 
kiültetett 55 ezer darab tavaszig 
lesz még a kertben, havi gyomlá-
lás, kapálás szükséges a növeke-
désükhöz. 

Lucfenyő, vörösfenyő – ez ké-
pezi a csemetekert állományát. 
Félhektárnyi területen folyik az 
iskolázás, s akárcsak a konyhakert-
ben, itt is kell pihentetni a földet, 

vetésforgót alkalmazni. Nagyobb 
területre nem szeretnék kiterjesz-
teni a neveldét, viszont minden-
képp hasznosnak tartják, hisz ke-
vesebb mint felébe kerül így a cse-

mete előállítása, mintha három-
évesen vásárolnák készen azokat 
– tájékoztatott Bende, hozzátéve, 
mindenkinek így éri meg jobban, 
a szezonmunkások is szívesen dol-
goznak, hisz a normatíva szerint 
ezer csemete elültetése után 43 lejt 
kapnak kézbe, ami akár 60-65 lejes 
napszámot is jelenthet.

Számítógépes ismereteket ta
nulnak munkanélküli személyek 
Gyergyószentmiklóson. A képzé
sen ingyen vehetnek részt – egy 
uniós program keretében több 
mint kétezer munkanélkülinek 
biztosítanak átképzést. 
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Tizenkét szakmában része-
sülhetnek felnőttoktatás-
ban, átképzésben azok, 

akik már olyan hosszú ideje mun-
kanélküliek, hogy a Hargita Me-

gyei Munkaerő-elhelyező Ügy-
nökség adatbázisában sincsenek 
számon tartva. 

Az első tanfolyam: 
számítógépes ismeretek 
A képzésekre az IFIA (In-

tegrációs képzés, tanácsadás és 
vállalkozás elindítás) projekt 
keretén belül kerül sor. Hargita 
megyében a program lebonyolí-
tásáról a Gyergyószentmiklóson 
nyílt IFIA-iroda gondoskodik. 
Lukács Lehel, a projekt Har-
gita megyei felelőse elmondta, 
Gyergyószentmiklóson elindult 
az első tanfolyam, amelynek ke-
retében számítógépes ismerete-
ket tanul harmincegy személy. 
Mint részletezte, a képzés indítá-
sát rengeteg papírmunka előzte 

meg, ezért a tervezetthez képest 
csúszott a kezdés időpontja. A 
munkanélküliek magyar nyelven 
tanulnak, két oktató segítségé-
vel, igényeiknek megfelelően 
délelőtt vagy délután is járhat-
nak az órákra. A számítógépes 
ismeretek szak 120 órából áll, 
mely tartalmazza az elméleti és 
a gyakorlati képzést is. Lu kács 
Lehel hangsúlyozta, a többi 
tanfolyamot is igyekeznek pár-
huzamosan beindítani, azonban 
nagyon nehéz a sok résztvevőtől 
begyűjteni és feldolgozni a szük-
séges aktákat. A tervek szerint 
két-három héten belül megkezd-
hetik a tanulást azok, akik szoci-
ális munkás, élelmiszeripari dol-
gozó vagy kereskedelmi dolgozó 
szakra jelentkeztek. 
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HAsznot Hoz A csemetekert

Faiskolázás a közbirtokosságnál

munkAnélküliek képezHetik át mAGukAt inGyenesen

Elkezdődött a képzés

gyergyó

hírfolyam

> Előadások kicsiknek és nagyoknak. 
Két előadással vendégszerepel Gyergyó-
szentmiklóson a temesvári Csiky Gergely 
Állami Magyar Színház. Hétfőn délelőtt a 
gyerekeket várják, délután pedig a felnőtt 
színházkedvelőket. A Figura stúdióter-
mében a Zián & Kopik című bábelőadást 
mutatja be hétfőn 11 órától a temesvári 
Csiky Gergely Állami Magyar Színház. A 
történet két környezet- és gyermekbarát 
manóról szól, akik remek cimborák, közös 

vállalkozásba is kezdenek. Az előadásra 
a jegyek ára 5 lejbe kerül. Este hét órától 
szintén a stúdióteremben kerül sor a Mel-
lékhatások című produkcióra, melynek 
témája korántsem mindennapi, ugyan-
is Woody Allen novellái alapján készült. A 
kisprózákban némileg átöltöztetve ugyan, 
de ugyanazokat az elemeket fedezhetik fel 
a nézők, mint az Allen-filmekben: az ér-
telmiségi, finom szellemeskedést, a néhol 
brutálisan abszurd poénokat. A jegyek ára 
12 lej, diákoknak és nyugdíjasoknak 6 lej. 
Mindkét előadásra a jegyek megvásárol-

hatók a Figura Stúdió Színház jegyirodá-
jában hétköznapokon 10 és 14 óra között, 
valamint előadás előtt egy órával a helyszí-
nen, a helyek száma azonban korlátozott. 

> Föld-napi rendezvények. A Föld 
napja alkalmából több rendezvényre kerül 
sor ma délután Gyerg yószentmiklóson, 
a művelődési központ szervezésében. A 
programokra minden érdeklődőt várnak. 
A hetedik Ifinapok alkalmával készí-
tett madáretetőket helyezik el a Csiky-
kertben a fiatalok, majd a focipályán 

papírsárkány-eregetés lesz és elektromos 
repülőket röptetnek. A művelődési ház 
előtti téren középiskolásoknak szervez-
nek vetélkedőt Hulladékból energiát 
címmel. A hulladékgazdálkodásról és 
tudatos vásárlásról tartanak előadást. 18 
órától nyitják meg a Gyerg yói Fotóklub 
kiállítását a Karancsi Sándor-teremben. 
A programot tábortűz zárja a művelődé-
si ház előtt. A rendezvény célja felhívni 
a fiatalok fig yelmét a környezet megóvá-
sának fontosságára, a szelektív hulladék-
g yűjtés jelentőségére. 

Körkép

Tavaly 55 ezer csemetét ültettek ki a kertbe fotó: balázs katalin

mArosHévízen Az érveket 
elemzik

A kulturális 
bizottság mérlegel 
maroshévíz városi tanácsa teg
nap vitatta meg a Dr. urmánczy 
nándor egyesület kérelmét, hogy 
állíthassanak szobrot névadójuk
nak a központi parkban. négy 
román civil szervezet szoborál
lítással kapcsolatos kifogásait, 
valamint a kérés jogosságát a 
kulturális szakbizottság elemzi. 

B. K.

Akérés megvitatásaként és 
nem határozattervezetként 
terjesztette elő Stelu Platon 

tegnap a Dr. Urmánczy Nándor 
Egyesület beadványát, így döntés sem 
született a témában. Az egyesület sze-
retné, hogy a központi parkban a négy 
román személyiség szobra mellett 
helyet kaphasson egy Urmánczyról 
készült alkotás is. Maroshévíz szü-
löttje több téren is tevékenykedett 
a térség fejlődéséért. „A központi 
parkban három román egyéniség, 
Miron Cristea, Nicolae Bălcescu és 
Mihai Eminescu szobra áll, a telepü-
lés huszonöt százaléknyi magyarsága 
megérdemelné, hogy a negyedik szo-
bor az Urmánczyé legyen” – érvelt 
beadványában az egyesület. A szo-
borállítás pártolói mellett az ellenzők 
is írásban nyújtották be észrevételü-
ket. A négy román civil szervezet – 
Avram Iancu, Miron Cristea, Glasul 
Călimanilor és Radio Ardealul – be-
adványa kapcsán Czirják Károly, a Dr. 
Urmánczy Nándor Egyesület elnöke 
elmondta: „Akár jogosak is lehetnek 
a kifogások, ha nem nézünk utána. 
Ha megvizsgáljuk egy-egy pont tör-
ténelmi előzményeit, ha több do-
kumentumot elemzünk, kiderül, az 
állítások nem állják meg a helyüket. 
Tervezem, hogy minden ponthoz 
magyarázatot fűzök, és felteszem a 
világhálóra, hogy bárki elolvashassa. 
Remélem, az segíti a döntést, de a 
tájékozódást mindenképp.” Czirják 
kifogásolta, hogy észrevételeit nem 
tehette meg a tanácsülésen, nem ka-
pott szót. Kérdésünkre Stelu Platon 
polgármester elmondta, vélhetőleg a 
következő tanácsülésen születik dön-
tés szoborügyben. Addig a kulturális 
bizottság feladata elemezni a pró és 
kontra érveket. A maroshévízi ta-
nács kulturális szakbizottságának egy 
RMDSZ-tagja van Mohácsek Ákos 
személyében. 

Közel kétszáz hektárnyi 
területet kell beültetni

„Nemsokára az erdőn is hozzá-
látunk az ültetéshez Békényfő, 
Kupás, Meggyes területén; az 
erre szánt 40 ezer csemete már 
a helyszínen van, jégveremben. 
Minden esztendőre 10 hektár 
beültetése van előirányozva, de 
nagy a lemaradásunk, hiszen 
kétszáz hektár kopár területet 
örököltünk, amiből nyolc év 
alatt csak tíz hektárt sikerült 
visszaerdősíteni – mondja a 
gazda. 

több szakma közül lehet választani

A munkanélküliek számára továbbra is nyitott a lehetőség, ha átképeznék 
magukat, jelentkezhetnek a főtéri IFIA-irodában, a leadott kérések feldol-
gozása folyamatosan zajlik, és több szakma közül lehet választani, mint 
például kőműves, burkoló, könyvelő, szakács, pék, menedzser. A program 
futamideje egyébként 2013-ig tart, 36 hónapon keresztül zajlik az oktatás. 
A képzés végén a résztvevők munkavállalási engedélyt kapnak, mellyel 
nemcsak az országban, hanem az Európai Unió más tagállamaiban is el-
helyezkedhetnek. Ugyanakkor az állástalálásban is segítséget nyújtanak a 
munkanélkülieknek, valamint kisvállalkozások létrehozását is támogatják. 


