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Megjelentek az első gombászók 
a Gyergyószentmiklóshoz közeli 
Pongrácz-tetőn. Az önkormány-
zat idén jóval szigorúbban lép fel 
az illegálisan gyűjtögetőkkel és 
árusítókkal szemben.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Sok problémát okoztak az el-
múlt évek során a Gyilkos-tó 
felé vezető út mentén gombát, 

erdei gyümölcsöt árusító idegenek. 
Az önkormányzat razziákat is szer-
vezett, hogy távozásra szólítsa fel az 
illegálisan ott-tartózkodókat. Idén-
től viszont sokkal szigorúbban lép-
nek fel e téren, erről tanácsülésen 
határozott a városi képviselő-testü-
let. Ezen a nyáron csak az e célra ki-
jelölt helyeken, egységes faházikók-
ban lehet árusítani az út mentén. 
Nagy Zoltán alpolgármester el-
mondta, a még tavaly elkészített kis 

házakat azoknak adják bérbe, akik 
erdei gyümölcsöt, mézet, gombát, 
kürtőskalácsot szeretnének árulni 
a forgalmas útszakasz mentén. A 
jelentkezési határidő lejárt, a bér-
beadást illetően holnap szerveznek 
nyílt árverést. A kiindulási ár 19 lej 
négyzetméterenként, amit majd 
havonta kell fizetniük a bérlőknek. 
A fellebbezési idő lejárta után, már 
jövő hét végén kikerülhetnek a hat 
négyzetméteres házikók a 4-es, 6-os, 

9-es kilométerekhez és a Pongrácz-
tetőre. A bérlőknek a kiválasztott 
terület tulajdonosával is szerződést 
kell kötniük. Az sem mindegy, ki 
és mit árul, hiszen két egyforma 
termékeket kínáló stand nem 
állhat egymás mellett. Aki idén 
továbbra is illegálisan árusít, 
szigorú büntetésre számíthat – 
szögezte le az alpolgármester. A 
nem hivatalosan nyári szálláso-
kat építő gombászóknak köte-
lező módon szerződést kell köt-
niük a területtulajdonosokkal, 
ugyanakkor a tulajnak ideiglenes 
építkezési engedélyt kell kérnie 
a polgármesteri hivataltól, még 
akkor is, ha csak egyetlen sátor 
áll területén. Ellenkező esetben 
a helyfoglaló és a tulajdonos is 
büntetésre számíthat. Aki pedig 
nem az előírásoknak megfelelően 
kínálja portékáját, attól elkoboz-
hatják az árut. A helyi rendőrök 
rendszeres razziákat tartanak 
majd a nyár folyamán. Az első 
gombászó társaság egyébként 
már megjelent a Pongrácz-tetőn, 
erre vonatkozóan bejelentés ér-
kezett a polgármesteri hivatalhoz. 
Ők ellenőrzésre számíthatnak, 
amennyiben bérleti szerződésüket, 
építkezési engedélyüket nem talál-
ják rendben, felszámolják a nyári 
szállást. 
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Szigorított árusítás
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„Az út nem, csak a szégyen a miénk”

növényMustrán
A Gyilkos-kő láBánál

Ismeretterjesztés 
a nemzeti parkban
zergeboglárka, ujjas- és göm bös-
kosbor, szúnyoglábú bibircs virág, 
valamint endemikus növényfaj, 
zawadzki-mécsvirág is nyílik a 
Gyilkos-kő lábánál – ezt a gim-
nazisták terepszemléje is alátá-
masztja, akik egy pályázat kere-
tében végeznek felméréseket. 

B. K.

A Békás-szoros–Nagy hagy-
más Nemzeti Park terü-
letén lévő növényvilágot 

veszik górcső alá gimnazista diá-
kok szakemberek vezetésével. A 
Polgár-Társ Alapítvány és a MOL 
Románia pályázatának fő célja a 
park területén vagy annak köz-
vetlen közelében élő helyi közös-
ségek szerepének tudatosítása a 
védett terület természeti értékei-
nek megőrzésére, valamint a gye-
pek fenntartható gazdálkodása. A 
nemzeti park természetvédelmi 
nevelési programban a diákok be-
vonásával azt vizsgálják, milyen 
változások figyelhetőek meg a 
növényvilágban a karbantartott 
legelőkön, kaszálókon, illetve a 
parlagon hagyott, elhanyagolt te-
rületeken. 

A többlépcsős program leg-
utóbbi terepszemléjén kiderült, 
számos védett virág léte válhat 
kérdésessé nem megfelelő terület-
gondozás mellett. A szerzett ta-
pasztalatokat, következtetéseket a 
diákok szakemberek irányításával 
megosztják az érintett területtu-
lajdonosokkal és a  nagyközön-
séggel is. 

hírfolyam

> Segítők találkoztak. Rövid bemutat-
kozással és ismerkedéssel kezdődött tegnap 
a segítő szakma képviselőinek találkozója, 
amit kisebb, csoportos megbeszélések kö-
vettek. A szociális szférában és a pszicholó-
gia területén dolgozók, azaz szociális mun-
kások, gyógypedagógusok, logopédusok és 
szociálpedagógusok közös céljainak és igé-
nyeinek a megfogalmazása volt a cél. Babos 
Judit, a fórum egyik szervezője elmondta, a 
mostani esemény jó alkalomnak bizonyult, 

hogy a Gyergyói-medencében dolgozó szak-
mabeliek jobban megismerjék egymást. A 
közös célok és problémák feltérképezése 
egyben a szakma fejlődését és a pácienske-
zelés hatékonyságát eredményezi. A részt-
vevők egyetértettek abban, hogy a segítő 
szakmákban igen nagy lehetőség rejlik, a pá-
cienskör is egyre növekszik, ami azt mutatja, 
hogy szükség van ezekre a tevékenységekre. 
A szervezők reményüket fejezték ki, hogy 
az első sikeres találkozó után a közeljövőben 
több ilyen eseményre is sor kerül a hatéko-
nyabb együttműködés érdekében. (L. H.)
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A sátrak felállításához is ideiglenes építkezési engedély kell fotó: lázár hajnal

Körkép

hetente ezer négyzetméternyi gö-
dörre kell folt kerüljön – ez áll az 
útjavító céggel kötött szerződés-
ben. A foltozások mellett az út-
építés is szükségessé vált, azon a 
mellékgazdaság célgépe dolgozik.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Két nagy halom aszfalttör-
meléket ürítettek le a Ró-
zsák utcában. A lakók pró-

bálják kitölteni vele a gödröket, bár 
cseppet sem elégedettek az ilyen-
fajta útjavítási megoldással. Kérdé-
sünkre Nagy Zoltán alpolgármes-

ter elmondta, jó néven veszik az 
utcalakók segítségét, de a terv az, 
hogy újabb, máshonnan felgyalult 
törmeléket visznek oda, majd ha 
kellő mennyiség lesz, érkezik a cél-
gép, és elhengereli. 

– Nem az ideális megoldás, de 
járhatóbb lesz, mint eddig, és nem 
is poroz, a melegben összeolvad az 
5-10 centiméteres réteg – közölte 
az alpolgármester. Nagy terveik van-
nak a Rózsák utcájával, másfél éven 
belül lesz ott aszfaltréteg, átalakítják 
a zöldövezeteket, rózsát ültetnek, 
hogy az utca nevéhez méltó legyen. 
Ez tehát csak átmeneti megoldás.

Hasonló útjavítás zajlott a Pa-
csirta utcában, a közeljövőben 
pedig a Vadászok, Arany János és 
Fogarassy Mihály utca gödreibe ke-
rül aszfalttörmelék. 

Jövő héttől a Multipland cég két 
munkacsoportja megduplázott erő-
vel dolgozik az útjavításon, és nem-
sokára a hőszolgáltató is hozzálát a 
felásott útszakaszok burkolatának 
visszaállításához. 

Foltozni kell a Gyilkos-tó felé 
vezető út városon belüli szakaszán, 
egy kormányhatározattal ugyanis 
újra a város gondozásába került át. 
A Csíkszereda felé vezető ország-

út nem a városé, mégis eltüntetik 
a nagyobb kátyúkat, Nagy Zoltán 
szerint „az út nem, de a szégyen a 
miénk, ha járhatatlan”. 

Párhuzamosan útépítési mun-
kálatok is zajlanak, a kutyamen-
hely felé készül új bejárat. Eddig 
egy cég területén áthaladva lehe-
tett megközelíteni a gazdátlan 
ebek tanyáját, ám a cégvezetés 
megelégelte ezt. A mellékgazdaság 
vezetője, Tóth Károly felügyeli a 
munkálatokat, a régi bútorgyár 
melletti földútról készül egy leté-
rő, mely fél kilométer új, egysávos 
utat jelent a menhelyig. 


