
Maradandó élménnyel gazda-
godhattak, akik szerdán este ki-
látogattak a gyergyószentmiklósi 
focipályára: távcsövekkel figyel-
hették a teljes holdfogyatkozást. 
Az eseményt megelőzően csilla-
gászati előadásra is sor került.

L. H.

Az Erdélyi Magyar Csil-
lagászati Egyesület és az 
Amatőr Csillagászok Köre 

jóvoltából a gyergyószentmiklósi 

focipályára látogató érdeklődők 
csillagászati felszerelésekkel követ-
hették végig a holdfogyatkozást. 
Este kilenc órától Munzlinger At-
tila amatőr csillagász tartott rövid 
előadást a Delta Tanulmányi Ház-
ban az égi jelenségről. Az érdek-
lődők csillagászati, történelmi és 
mitológiai szempontból is megis-
merhették a teljes holdfogyatkozás 
folyamatát. A jelenlévők fél tíz kö-
rül vonultak át a focipálya mellett 
felállított csillagvizsgáló teleszkó-

pokhoz, ahol már sokan várták a 
holdfogyatkozás kezdetét. Az idő-
járás nem kedvezett a több tucat-
nyi érdeklődőnek, hisz az esemény 
ideje alatt szinte végig felhők bo-
rították az eget, így csak időnként 
volt megfigyelhető a hold fogyat-
kozása. Természetesen a három 
felállított távcsövön más égitestek 
is megfigyelhetők voltak, így akár 
a Szaturnusz gyűrűjében is gyö-
nyörködni lehetett. Az esemény 
nem sokkal éjfél után ért véget. 

Kaszálókat öntött el a Visszafolyó 
Gyergyószentmiklóson. A hétvégi 
nagy esőzések következtében a 
hegyekből lezúduló víz szerdán 
érkezett a város közeli mezőkre. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklósi kaszáló-
tulajdonosok jelezték a pol-
gármesteri hivatalban, hogy 

kiöntött a Visszafolyó, elárasztva több 
területet. Kibédi Szilárd, a polgármes-
teri hivatal katasztrófa-elhárító cso-
portjának vezetője azt mondta, közel 
200 hektárnyi területet öntött el a víz, 
sok gazdának okozva bosszúságot – 
helyenként már le volt kaszálva a fű, 
máshol éppen azzal dolgoztak volna.

A városgondnokság munkatársai 
tegnap reggel érkeztek a helyszínre, 
hogy munkagép segítségével tereljék 
a patakot medrébe. Nem volt könnyű 
dolguk, hiszen a rengeteg hordalék 

miatt feltelt a meder, ráadásul a patak-
ba dobált sok szemét is akadályozta a 
víz lefolyásának útját. A sárba süllye-
dő munkagép miatt csupán többórás 
munka után sikerült valamelyest hely-
reállítani a helyzetet. 

Szemügyre vette az állapotokat 
Angi József, a Maros Vízügyi Igaz-
gatóság helyi vezetője is, akiknek 
hatáskörébe tartozik a patak medré-
nek rendezése. Mint elmondta, me-
dertakarításra volna szükség hosz-
szabb szakaszon, ellenkező esetben 
minden nagyobb esőzésnél kiönthet 
a patak. Megfelelő szabályozásra 
azonban két éven belül nem lát lehe-
tőséget a szakember.

Az esetről jelentés készül a vá-
rosvezetés számára, és amennyiben 
pénzt tudnak szánni erre, a város-
gondnokság igyekszik majd javítani 
a helyzeten, hogy a felhőszakadások 
ne okozzanak fejfájást a gazdáknak és 
a közelben lakóknak. 

Két személy is jelentkezett, hogy 
Tölgyes község területén vállal-
ná a falugondnoki munkákat. A 
kiválasztott már július elsején 
elkezdheti tevékenységét. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Három elöregedő közösségnek 
van nagy szüksége falugond-
nokra: a Tölgyeshez tartozó 

Hágótőn, Recén, Péntekpatakán 
nincs autóbuszjárat, a 360 fős lakosság 
életét jelentősen megkönnyítené a „ki-
csi polgármester” tevékenysége. 

A Caritas Vidékfejlesztés Há-
romkúton, Borzonton, Güdü cön, Fe-
nyőkúton, Pálpatakán, Pálfalván, Csu-
takfalván, Eszenyőben és Lúdfarkán 
működtet falugondnoki szolgálatot. 
A program igencsak sikeres, olyany-
nyira, hogy Tölgyes önkormányzata 
máris kérte, neki is lehessen része ha-
sonlóból. Már feljavították a koráb-
ban Háromkutat szolgáló kisbuszt, 
meghirdették az állást, hétfőn pedig 
ki is választják a két jelentkező közül a 
megfelelő személyt.

Benes Sarolta, a program koor-
dinátora elmondta, a falugondnok a 
Caritas Vidékfejlesztés alkalmazottja, 
és a helyi közösségből kerül kiválasz-
tásra. A szolgálat elindításához és 
fenntarthatóságához elengedhetetle-
nül szükséges a helyi önkormányzat 
támogatása is, amely Tölgyes esetében 
havi 2000 lej. Ezenkívül harmadik éve, 
hogy a falugondnoki szolgálat pályá-
zati úton támogatásban részesül Har-
gita Megye Tanácsától. Idén 21 000 
lejt kap a falugondnokság, melynek 
révén a szolgálatok részfinanszírozása 
valósulhat meg.

– A falugondnoki tevékenység 
tulajdonképpen egy komplex segít-
ségnyújtás, amely szállítással, tanács-
adással kapcsolatos feladatokat, va-
lamint háztartásban, ügyintézésben 
való segítségnyújtást tartalmaz. A 
célcsoport elsősorban egyedül élő idős 
személyek, sérültek, valamint nehéz 
szociális helyzetben lévő családok. Ha 
azt mondjuk, hogy egy településnek 
az esze a polgármester, akkor a szíve 
mindenképp a falugondnok – fogal-
mazott a programfelelős.

Sikeres versenyvizsga esetén július 
elsejétől már el is kezdhetné munká-
ját a tölgyesi falugondnok. A pályázó 
személynek rengeteg követelmény-
nek kell megfelelnie, de elsősorban 
olyan adottságokkal kell rendelkeznie, 
amely a szociális segítségnyújtásnál el-
engedhetetlen. 

A falugondnoki szolgálat bein-
dítását Csibi László, Tölgyes alpol-
gármestere szorgalmazta. A kivá-
lasztottnak sok feladata lesz, hiszen 
Péntekpatakán, Recén, Hágótőn 
nincs közszállítás, mindhárom részen 
bezárt az iskola, a legkisebbek nem 
tudnak óvodába járni – az iskolabusz 
reggel fél hétkor indul, késő délután 
tér vissza, ami a 3–5 éves gyerekek 
számára nem megfelelő. A program 
Péntekpatakán 110, Recén 100, Há-
gótőn 150 személy számára jelent 
segítséget. Az alpolgármester azt 
szeretné, hogy ha beindul a szolgálat, 
meghatározzák a hétnek azt a napját, 
amikor a végeken élők fordulnak az 
önkormányzathoz hivatalos ügyek-
ben, és e napon az ők kiszolgálását 
részesítenék előnyben.
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Megfigyelték a holdfogyatkozást

SzAbályozáS Venné elejét A toVábbi árVizeKneK

Elhagyta medrét a patak vize
ÚjAbb fAluGondnoKSáG SzületiK

Segítség Hágótő, Rece,
Péntekpataka lakosságának

Hirdetés

A csíksomlyói Hotel Salvator Konferenciaközpont

TURISZTIKAI MENEDZSERT 
keres.

Feltételek:
 magyar és a román nyelven túl angol vagy német nyelv 
    minimum középfokú ismerete;
 étterem és szállodaipar területén szerzett többéves ismeret;
 magas munkabíró képesség, csapatban való gondolkodás;
 kiemelt gazdasági ismeretek;
 jó kommunikációs készség;
 kezdeményezés, önálló munkavégzésre való képesség;
 határozottság, döntésképesség.

Feladatok:
 biztosítsa, hogy a vendégek és az üzleti partnerek maximálisan 
    meg legyenek elégedve az egység által nyújtott szolgáltatásokkal; 
 becsületesen, tisztességgel, etikusan viszonyul a dolgozókhoz, 
    a partnerekkel kialakított személyes és üzleti elkötelezettségekhez;
 kidolgozza az Egység hatékony és gazdaságos, profitorientált 
    működésének módját;
 felügyeli az operatív, az értékesítési, az éttermi, a konferencia-
    és a marketingtevékenységet;
 újító, kreatív módon fejleszti az egység működését.

Amit kínálunk:
 versenyképes javadalmazás;
 megbízható és jó munkakörülmény;
 dinamikus csapat;
 jó csapatszellem;
 továbbképzések biztosítása.

Szükséges iratok:
 önéletrajz;
 motivációs levél;
 szakirányú végzettsége(i)t igazoló oklevél másolata(i).

Az állásra jelentkezők június 30-ig küldjék el a kért iratokat 
(elektronikus formátumban vagy szkennelve) 

a sandor.szakacs@salvator.ro címre.
A kiválasztott jelölteket telefonon értesítjük az állásinterjú idejéről és helyszínéről.

gyergyó

Körkép

Az égboltot kémlelők nem jártak túl sok sikerrel: többnyire felhő takarta az elfogyó holdat  fotó: lázár hajnal

Kaszálók víz alatt. Bosszúság a gazdáknak fotó: lázár hajnal


