
Egyesület alakul Remetén, mely 
összefogja a gazdálkodókat, 
termelőket és földbirtokosokat. 
Egységesen, ám a szervezeten 
belül szakcsoportonként is fel-
léphetnek így a közös problémák 
megoldásáért, legyen szó akár 
erdőőrzésről, szarvasmarhák fül-
számozásáról vagy terményérté-
kesítésről – tájékoztatott Laczkó-
Albert Elemér polgármester.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Alakítunk egy nagyon 
komoly egyesületet, 
ami a földtulajdono-

sok és mezőgazdasági termelők 
egyesülete lesz. Most fogalmaz-
tuk meg ennek fontosságát, és 
több oldalról a szükség kényszerít 
rá” – nyilatkozta az „alulról jövő” 
kezdeményezéssel kapcsolatban 
Laczkó-Albert Elemér remetei 
polgármester. Elmondása szerint 
„mindenkinek gondot jelent az 
őrzés, de most konkrétan a szar-
vasmarhatartók léptek: a fülszá-
mozás miatt jó lenne egy egyesü-
let”, ezért ezek a jószágtartók is 
beállnak ebbe az egyesületbe. A 
polgármester szerint azért dön-
töttek az egyesület és nem a szö-
vetkezeti modell mellett, mert 
„az emberek irtóznának tőle”. A 

szövetkezet eleve profitorientált, 
az egyesület nem, de amennyi-
ben megerősödik, igény lesz rá, az 
egyesület létrehozhat egy céget, 
állítja a polgármester. Az egyesü-
lethez készítik a logót, folyamat-
ban van a névfoglalás, most dol-
gozzák ki az alapszabályzatot is. 
„Nem egyszerű az alapszabályzat-
megfogalmazás, mert nem egy 
szokványos egyesületről van szó, 
nem is tudom, hogy az ország va-
lamelyik településén van-e ilyen, 
amely minden gazdálkodót, föld-
tulajdonost egybefogna” – ma-
gyarázta Laczkó-Albert Elemér. 

Konkrét feladatok
Az egyesület konkrét feladatai 

közé tartozik majd a területek vé-
delme. Amint megtudtuk, tagja 
lehet minden olyan kültelekkel 
rendelkező jogi vagy magánsze-
mély, aki ezeket a célokat fon-
tosnak tartja. „Ha létrejön ez az 
egyesület, szerződést tudunk köt-
ni azoknak a beerdősödött kaszá-
lóknak, legelőknek a védelmére, 
ahonnan most fuvarosok ahogy 
nő a fa, kivágják, elviszik és elad-
ják. Nyilván szociális gondokat 
is enyhít, de nem ez a megoldás, 
nem kell ezt engednünk” – nyilat-
kozta a polgármester. A tevékeny-
ségekre már kaptak árajánlatokat, 

a védelmet szakcég bevonásával 
meg tudják szervezni. Ezenkívül 
pásztorlás, határőrök kérdése, 
vadkárok, vadásztatás problémá-
ja és mezőgazdasági termelők ér-
dekvédelme is mind az egyesület 
figyelmébe lenne. Az egyesületen 
belül szakcsoportok lesznek, „s 

minden csoport a saját életét úgy 
szervezi, ahogyan a szükségletei, 
lehetőségei diktálják”, mondta a 
polgármester. „A szarvasmarha-
tenyésztők a fülszámozást oldják 
meg, krumplitermesztők a mag- 
vagy éppen vegyszerbeszerzést, 
értékesítést” – tette hozzá.

Az önkormányzat lesz 
az egyik alapító
„Az önkormányzat is beszáll, 

mi leszünk az egyik alapítók, át-
adjuk a hivatal mezőgazdasági 
adatbázisának kellő részét, adunk 
helyiséget, munkapont lesz a me-
zőgazdasági előadó irodájában, 
együtt dolgozunk a támogatási 
rendszereken” – tájékoztatott a 
részletekről Laczkó-Albert Elem-
ér. A jogi személyiséggel rendel-
kező tagok fizetnék be a szükséges 
pénzösszeg nagy részét, a magán-
személyektől jelképes összegű 
tagdíjat kérnek majd. A közbirto-
kossággal, magánerdő-társulással 
jövő héten tárgyal a polgármester, 
akkorra el kell dönteniük, hogy 
csatlakoznak-e a kezdeményezés-
hez alapítótagokként. „Itt a szem-
léleten múlik, hogy akarnak-e 
együtt tenni az emberek a közös-
ségért, vagy mindenki nézi a köl-
dökét. A többség életképesnek lát-
ja elképzelésünket” – fejtette ki a 
polgármester. „Nem a fellegekben 
járok, tudom, hogy indulunk, és 
utána nagyon hamar leülünk. De 
azt remélem, hogy egyik társaság 
ösztönözni fogja a másikat. Más-
részt takarékosságot is jelent, ha 
egy egyesületbe tömörülünk, nem 
kell annyi könyvelő, személyzet” – 
tette hozzá befejezőül.
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Egyesület a remetei gazdákért
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Szigetelik a főtéri tömbházakat

gyergyó

hírfolyam

> III. Szárhegyi Tűzoltók Napja. Hatvan 
gyerek, százhatvan felnőtt megmérettetésére 
kerül sor ma és holnap Szárhegyen. Az önkén-
tes tűzoltók versenye edzés és közös kikapcso-
lódás is, melyre a koronát a holnap esti tűzol-
tóbál teszi fel. A Gyergyószárhegyi Önkéntes 
Tűzoltóalakulat huszonkét felnőtt és tizenhat 
gyerektagja közösen szervezi a kétnapos tűzol-
tóünnepélyt. Amint Györffy Zsolt parancsnok 
elmondta, ma a gyerekek mérik össze tudásukat 
staféta és szerelések versenyszámban. A labdarú-

gópályán 15 órától kezdődő rendezvényen re-
metei, alfalvi, csomafalvi és szárhegyi gyerekek, 
hozzávetőleg hatvanan versenyeznek, közülük a 
legkisebbek még óvodáskorúak. Holnap a 9 órás 
piactéri gyülekező és megnyitóbeszédek után 10 
órától kezdődik a felnőttek versenye. Tizenegy 
önkéntes tűzoltócsapat érkezik a Gyergyói-
medencéből, jön a csíkszentdomokosi alakulat, 
valamint Magyarországról a nagybajomiak és 
ajkaiak, összesen 160 ember. Délre várható az 
eredményhirdetés, este 8-kor pedig a helyi kul-
túrházban kezdődik a tűzoltóbál, ahová min-
denkit szívesen látnak. Amint Györffy Zsolt 

elmondta, adományokból szervezik a tűzoltó-
napokat, a bál 5 lejes belépti díjából összegyűlő 
pénzt felszerelés fenntartására, korszerűsítésére 
kívánják fordítani. Ugyanakkor áldozni szeret-
nének a továbbiakban a tűzoltók szakképesíté-
sére, hisz közülük csak hat személy rendelkezik 
szakirányú oklevéllel.

> Mentálhigiénés Napokat szerveznek 
ma és holnap Gyergyó szentmiklóson. Az elő-
adásokat a Csiky-kertben tartják. A Gyergyói 
Mentálhigiénés Napok konferenciát május 
6-7-én tartják a BBTE Szociális Munka Tan-

szék magyar tagozata és a gyergyószentmiklósi 
Műhely Egyesület szervezésében. A rendezvény 
célja, hogy színvonalas előadások és műhelyek 
által hozzájáruljon a segítő foglalkozásúak kép-
zéséhez és felhívja a figyelmet a nemrég indult 
gyergyószentmiklósi szociálismunkás-képzés-
re. Magyarországi és erdélyi egyetemi oktatók, 
szakemberek tartanak előadásokat, valamint be-
mutatkoznak a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetem Szociológia és Szociális Munka 
karának Kolozsváron és Gyergyószentmiklóson 
tanuló mesterképzős hallgatói és doktoranduszai. 
A rendezvény pénteken 13 órakor kezdődik.

Körkép

Laczkó-Albert Elemér: az egyesület konkrét feladatai közé tartozik majd a területek védelme is

Elkezdődött az első tömbház szi-
getelése gyergyószentmiklóson. 
A főtéri épületen helyi cég végzi 
a munkálatokat, hamarosan egy 
másik tömbház felújításának is 
nekilátnak. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Csupán most érkezett el Gyer-
gyó szentmiklósra a kormány 
tömbház-szigetelési prog-

ramja. Míg más városokban évekkel 
ezelőtt elkezdődött a szigetelés, itt 
nem történtek lépések. Ennek fő-
ként az volt az oka, hogy nem létez-
tek lakástulajdonosi társulások, ezek 
hiányában pedig senkinek nem volt 
esélye támogatást nyerni. Az önkor-
mányzat ösztönzésére néhány tömb-
házban megalakultak a szövetségek, 
melyek tagjai kinyilvánították csat-

lakozási szándékukat a rehabilitálási 
programhoz. Az elmúlt időszakban 
felmérések és tervek készültek, most 
végre a munka is elkezdődött. – A 
Fejlesztési és Turisztikai Minisztérium 
által támogatott projekt keretén be-
lül 287 ezer lej érkezett két tömbház 
szigetelésére – közölte Mezei János 
polgármester. Hozzátette, a munkála-
tokat a helyi Fundamenta Kft. végzi el. 
A tömbház külső szigetelése és festése 
történik meg, nyílászárókat cserélnek, 
szigetelik a hővezetékeket, valamint a 
tetőszerkezeten is javításokat végez-
nek. Mindehhez a lakók 20 százalékos 
önrésszel kell hozzájáruljanak, hiszen 

a kormány 50, míg az önkormányzat 
30 százalékot fizet a munkálatok érté-
kéből. A kisebbik, hat lakrészes tömb-
háznál már felállították az állványokat. 
Az épületben működő egyik iroda tu-
lajdonosa felháborodva vette ezt tudo-
másul, hiszen előzetes értesítést nem 
kaptak, attól tartanak, ügyfeleik nem 
tudják megközelíteni a céget. A pol-
gármester azt ígérte, beszél az építővel 
a probléma orvoslása végett, hiszen a 
kereskedelmi egységek bejáratait sza-
badon kell hagyni a munkálatok ideje 
alatt is. Hamarosan a második főtéri 
tömbház szigetelése is elkezdődik. Eb-
ben az épületben 33 lakrész és két ke-
reskedelmi egység foglal helyet. A két 
tömbház lakóinak összesen 117 ezer 
lejt kell fizetniük, az egy családra jutó 
összeg a lakások mérete alapján oszlik 
meg. Számításaik szerint befektetésük 
öt év alatt megtérül fűtésspórlásból.


