
Rekordsebességgel kell felépülnie 
a háromkúti iskolának, hogy a diá-
kok szülőföldjükön tanulhassanak 
a jövő tanévtől. Az építkezések 
megkezdését azonban az engedé-
lyek beszerzése késlelteti. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Háromkút csángó település 
szétdaraboltságának átka 
újra megmutatkozott. A 

te lepülés közigazgatásilag Gyi mes kö
zép lokhoz tartozik, egyházi és egész
ségügyi vonatkozásban Gyer gyó szent
miklóshoz, ám területei nek egy része 
damuci adminisztrálás alatt áll. Ezút
tal az iskolaépítésben gördített aka
dályt a helybéliek elé ez utóbbi tény, 
hisz a Szeretetváros területe is – ahová 
az iskolaként is szolgáló közösségi ház 
épülne – Damuc község közigazgatási 

területéhez tartozik, ott kell kilincsel
ni engedélyekért.

Gyimesközéplok polgármeste
rétől, Mihók Pétertől megtudtuk, 
a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió 
elkészítette az ingatlan tervét, Neamț 
megye tanácsától sikerült az urbanisz
tikai engedélyt is megkapni, ám két to
vábbi, környezetvédelmi és tűzvédel
mi engedélyre is szükség van Damuc 
községtől, hogy hozzáláthassanak az 
építkezéshez. Ennek útját kell kijárnia 
a Hármaskútért Egyesület vezetősé
gének, ezután sor kerülhet a munka 
megszervezésére.

A sajtó által közzétett hirdetésre 
eddig két cég jelentkezett, melyek 
szívesen vállalnák az építkezést, akár 
oly módon is, hogy a helybéliek és 
máshonnan érkező segítők kaláká
zását is jó néven veszik. A szükséges 
pénznek több mint egyharmadát 

sikerült már adományokból össze
gyűjteni, így olyan közösségi ház 
épülhetne, amelyben húsz óvodás 
és húsz elemista tanulhatna, lenne 
könyvtár és iroda, emeletén vendég
fogadásra alkalmas szobák, és nyá
ron az egész ingatlan a Szeretetváros 
céljait szolgálná. 

A határidő viszont szűkös, hiszen 
az épület, amit mostanáig iskolaként 
használtak, nagyon megrongálódott 
az elmúlt nyáron lezúdult árvíz mi
att, az újabb tanévre aligha lehetne 
megszerezni ott a működési enge
délyt. Mihók Péter elmondta, min
dent megtesznek, hogy iskola legyen 
Háromkúton, és további támogatók 
is jelentkeztek, akik felpártolnák az 
ügyet: június végén a Székelyföld Sze
relmesei Egyesület tart terepszemlét 
Háromkúton, adományaikkal segítve 
az iskolaépítést.
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Életük igazi pünkösdjét élték meg 
vasárnap a gyergyószentmiklósi 
fiatalok; összesen nyolcvanki-
lencen éltek a szentség érseki 
kiszolgáltatásával, így válva fel-
nőtt, hitvalló kereszténnyé.

B. K.„A kereszténységben nincs 
vakáció! Az ember 
mindenkor, minden

hol keresztény, egyetlen ismertető 
jelünk pedig a szeretet” – fogal

mazott dr. Jakubinyi György érsek. 
Gyergyószentmiklóson vasárnap 
került sor a bérmálkozásra, a Szent 
Miklóstemplomban hatvanan, a 
Szent Istvántemplomban pedig 
tizenkilencen álltak az érsek elé a 
bérmálás szentségét igényelve. A 
bérmálást másfél évnyi felkészítő 
előzte meg, melynek része volt új 
egyházi ismeretek szerzése, lelki 
felkészülés, ugyanakkor a társakkal 
való együttlét ivói, marosfői tábo
rok alkalmával. 

A lélek igazi pünkösdjének ne
vezte e napot dr. Jakubinyi György, 
a szentlélek eljöveteléről szólva. „A 
keresztények soha nem győzhetik le 
a bűnt, de mindig megvan a lehető
ségük, hogy újra elkezdjék szeretni 
az Istent, keresztény életet éljenek” 
– mondta az érsek, és ezúttal az 
egykor keresztszülők által kimon
dott fogadalmakat a bérmálkozók 
erősítették meg, bérmaszüleik pedig 
ígéretet tettek, hogy útjukon segítik 
azokat, akik pártfogásukat kérték. 

BéRmálkozás GyeRGyószentmiklóson

Pünkösd a lelkekben

Nagy mennyiségben lezúduló 
eső okozott áradást Gyergyó
szentmiklós felszegi részén és 
Tekerőpatakon. A víz pincéket 
lepett el, termőföldeket árasztott 
el vasárnap, többen pedig a helyi 
önkormányzatot okolták a szűk 
átfolyók miatt.

B. K.

Pünkösd vasárnapján felhő
szakadás okozott árvizet 
Felszegben: a Csiszér utcá

ban a megnövekedett patak kilépett 
medréből. Az ár sodorta hordalék 
több helyen is megakadályozta, 
hogy a hidak alatt folyjon le a víz, 
így elöntötte a Csiszér, Ady Endre, 
Tölgyfa utcákat, míg a Békénybe 
vissza tudott ömleni. 

A felsőbb részeken emberek pró
bálták egyengetni a víz útját, volt, 
akinek pincéje telt meg, volt, akinek 
krumpliföldjét árasztotta el a nagy 
mennyiségű csapadék. Szomszédok 
siettek segítségére annak a fiatalem
bernek, aki frissen műtöttként csak 
szemlélte, mint kerül víz alá birtoka, s 
várták a tűzoltókat, hogy az elárasztott 
pincékből kiszivattyúzzák a vizet.

A mellékgazdaság munkatársai 
gépekkel dolgoztak, felszedték a hi
dakat, hogy azok ne akadályozzák a 
víztömeg lefolyását. Tóth Károly, a 
mellékgazdaság vezetője elmondta, 
az emberek többsége nem tiltakozik 
a bejárati hidak eltávolítása ellen, sőt 
volt, aki kérte, munkagéppel segítse
nek eltávolítani a víz folyását akadá
lyozó bejárót. Volt viszont olyan is, 
aki az áradásért az önkormányzatot 
okolta, szerinte egységesen kellett 
volna nagyobb méretűre cseréljék a 
hidak alatti betongyűrűket.

– Küldtek melegebb éghajlat
ra, s azt is elmondták, mi kell új 
hidat készítsünk a régi helyére. Ez 
lehetetlen, nincs rá anyagi keret – 
mondta Tóth Károly. A gyergyói 
falvakhoz hasonlóan nyújtanak 
segítséget munkagéppel az új 
betongyűrűk elhelyezésében, de 
azokat a gazdáknak kell megvásá
rolniuk, hogy a további áradáso
kat elkerüljék.

A mellékgazdaság alkalmazott
jai tegnap is dolgoztak, a patak
medret tisztították, hogy a további 
esőzések ne okozzanak gondot, az 
üzemanyag árába pedig még egy 
helyi vállalkozó is belepótolt. Mint 
elmondták, a tavaszi munkálatok
nak köszönhető, hogy a víz nem 
okozott nagyobb károkat.

Ázott Tekerőpatak

Tekerőpatakot sem kímélte a 
csiszéri felhőszakadás, megáradt 
a Visszafolyó, Pérás irányában, 
Kicsiszeren, az Iskola és Elekes 
utcában állt a víz, néhol térdma
gasságig ért. A falu lakossága meg
szokta, hogy a Visszafolyó nagy 
esőzésekkor kiönt, de örvendenek 
annak, hogy a templom körül si
került a vízelvezetést megoldani, 
így a korábbi évekkel ellentét
ben az istenházát most már nem 
árasztják el a nagy vizek. A helyi
ek ugyanakkor cáfolták azokat a 
híreszteléseket, miszerint Tekerő
patakon leállt volna a forgalom: 
közlekedni lehet, csupán az isza
pot, hordalékot kell eltakarítani 
az elárasztott részekről. 

A megáradt patak több portán öntötte el a termőföldet fotó: balázs katalin

hírfolyam

> Tanulnak, hogy elhelyezkedhessenek. 
Munkanélküliek képezhetik tovább magukat egy 
új program jóvoltából Gyergyószentmiklóson. 
A Gaia Consulting, a Praktik Consulting és a 
Caritas – Vidékfejlesztés közös projektje 300 
tartós munkanélküli, inaktív és fiatal munka
nélküli munkaerőpiacon való elhelyezkedését 
szeretné segíteni. Az első tanfolyam, a vidéki 
vendégfogadó szakképzés már elkezdődött, 
erre húsz gyergyószentmiklósi és környékbeli 
személy jelentkezett. A tanfolyam ingyenes, 

ugyanakkor a résztvevők a képzések ideje alatt 
vissza nem térítendő anyagi támogatásban ré
szesülnek, és útiköltségüket is megtérítik. A 
szakképzés 360 órás, ezalatt a résztvevők nem
csak elméleti tudást sajátíthatnak el, hanem gya
korlati képzésben is részesülnek. A szakképzés 
végén a résztvevők az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági 
és Sportminisztérium, valamint a Szociális, Csa
ládügyi és Munkaügyi Minisztérium által elis
mert diplomát kapnak. Az érdeklődők többek 
között kertész, feldolgozó munkás (hús, hal, 
tejfeldolgozás), hagyományos technikákat és 
elemeket felhasználó építőmunkás szakképzés 

közül választhatnak. A projekt tevékenységei 
között karriertanácsadás, állásközvetítés, állás
börzék szervezése is szerepel, ugyanakkor önál
ló vállalkozások indításához is szaktanácsadást 
nyújt. Az alkalmazáshoz vezető út elnevezésű 
több mint 2 millió lej értékű projekt egyébként 
uniós pályázat révén valósul meg.

> Búcsúzó nyolcadikosok. A gyergyó
csomafalvi Köllő Miklós Általános Iskola nyol
cadikosai már a múlt csütörtökön búcsút vettek 
iskolájuktól, a gyergyószentmiklósi Vaskertes 
Általános Iskolában pedig két osztály végzett, 

és ballagási ünnepség zajlott a Fogarassy Mi
hály Általános Iskolában is. Szintén pénteken 
az alfalvi Sövér Elek Általános Iskola 58, a szár
hegyi Bethlen Gábor Általános Iskola 40 és a 
remetei Balás Jenő Általános Iskola 17 végzőse 
ballagott. E hét folyamán a gyergyószentmiklósi 
Kós Károly Általános Iskola nyolcadikosai bal
lagnak, valamint a tekerőpataki Tarisznyás Már
ton Általános Iskola is búcsút vesz végzőseitől. 
Június 16án az újfalvi Elekes Vencel Általános 
Iskola 23 nyolcadikosa és a ditrói Siklódi Lőrinc 
Általános Iskola 34 nyolcadikosa számára tart
ják meg a ballagási ünnepséget. (Lázár Hajnal) 

Körkép
ENGEdÉlyEkrE vÁrNAk A hÁromkúTi iskolAÉpíTők

Versenyfutás az idővel
FElhőszAkAdÁs okozoTT ÁrvizET FElszEGbEN  
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Hídbontással enyhített károk

A felújított háromkúti iskola látványterve. Építők elé gurított akadályok


