
Hátrányos helyzetű gyerekeknek 
szervezett tábort a Gyulafehér-
vári Caritas Családsegítő Szolgá-
lata. A résztvevők a megye tizen-
három településéről érkeztek, 
többek között Gyergyóból is.
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Egy hétig felhőtlenül szóra
kozott 37 gyerek Lókodon a 
Caritas Családsegítő Szolgálat 

jóvoltából. „Az Első táborom nevet 
viselte a tábor, hiszen sok gyereknek 
még soha nem volt hasonló élménye” 
– mondta el Bíró Katalin táborveze
tő, hozzátéve, elsősorban hátrányos 
helyzetű gyerekeket vittek.

A hátrányos helyzet azonban nem 
feltétlenül az anyagi problémákra vo
natkozott, hiszen olyan falusi gyere

kekre is gondoltak, akik egész nyáron 
a mezőn dolgoznak, és sokat jelent 
számukra, ha egy hétre ki tudnak 
szabadulni a hétköznapi rutinból. A 
gyergyószentmiklósi családsegítők 
részéről Móni Gabriella részletezte, a 
táborozó gyerekek év közben a Caritas 
különböző csoportjaiba járnak, foglal
kozásokon vesznek részt, a családsegí
tők nagyon jól ismerik családi hely
zetüket, így választották ki őket. A tá
borvezető a kiválasztott helyszínről el
mondta, a Székelyudvarhelyhez közeli 
Lókod igen különleges kis falu, ahol 
néhány állandó lakó van, alapítványok 
vásárolták meg a házak többségét, fel
újíttatták azokat és különféle progra
mokat szerveznek ott. Árvaházakból 
kikerült sérült gyerekeknek próbálnak 
szállást biztosítani, valamint munkát, 
hiszen védett műhelyek vannak, ahol 

kertészkedhetnek, asztalosmunkát 
végezhetnek a fiatalok. Ilyen felújított 
tornácos házban laktak ezúttal a gyere
kek is. Bíró Katalin elmondása szerint 
a tábor több támogató segítségével 
jöhetett létre, egy német támogató 20 
gyerek költségeit fedezte, a másik 17 
gyerekét pedig a Harmopan pékség. 
Emellett segítséget nyújtott Hargita 

Megye Tanácsának Gyermekvédelmi 
Igazgatósága és több magánvállalkozó 
is. A nyár folyamán a Caritas igyekszik 
más módon is megteremteni a tábor 
hangulatát a gyerekek számára, júli
usban egy karaván indul, mely során 
a megye több településére elmennek, 
és változatos programokkal várják a 
gyerekeket. 

Tizennégy napi megfigyelés, beoltás 
és fülszámozás után újra utcára ke-
rülhetnek a karantén alkalmával be-
fogott ebek Gyergyószentmiklóson. 
A prefektusi rendelet szerint csak 
azok a kutyák altathatók el, ame-
lyek bizonyítottan hordozzák a ve-
szettség vírusát.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Karantént rendeltek el a Gyer
gyószentmiklós határában 
talált, veszettség vírusát hor

dozó rókatetem miatt, az intézkedés 
pedig a gazdátlan kutyák összegyűj
tését is maga után vonja. Annak 
ellenére azonban, hogy a körzeti 
állatorvos, dr. Gáll József a begyűj
tött állatok elaltatását javasolta, erre 
nem adott engedélyt a prefektúra. A 
szakcég bevonásával nemsokára sor
ra kerülő kutyabefogást követően 
az állatokat 14 napig figyelik, fül
számozzák, majd vélhetőleg útnak 
eresztik.

Megtarthatják…
Most kerítik el a helyet a ka

rantén alkalmával begyűjtött ebek 

számára a kutyamenhely szomszéd
ságában. Nagy Zoltán alpolgármes
ter elmondta, a befogott kutyák 
ellátása nagyon sokba kerülne, azt 
nem tudja felvállalni az önkor
mányzat. 300 gazdátlan ebbel, napi 
fél kilogrammnyi 3 lejes kutyatáppal 
számolva a kiadás minimálisan 150 
ezer lejbe kerülne egy évre.

„A költségvetésben 15 000 lejt 
különítettünk el a kóbor ebek gon
dozására. Idéntől nem a menhely 
fenntartását támogatjuk, hanem a 
befogott kutyák beoltását, ivartala
nítását, és pontos elszámolás alapján 
részletekben utaljuk át ezt a menhely
fenntartó szervezeteknek” – közölte 
Nagy Zoltán. Az alpolgármester azt 

állítja, ekkora a keret, a befogásra 
kerülő ebek tekintetében nem kötik 
ki a menhely vezetőinek, hogy mi a 
feladatuk, de ha van rá lehetőségük és 
akarják, a menhelyen tarthatják.

Gazdik kerestetnek
Jakab Ágota, a Gyergyói Állat és 

Természetvédelmi Egyesület egyik 
vezetője elmondta, jelenleg 119 eb 
van a menhelyen, miután már több 
mint száznak sikerült számukra 
gazdát találni. Az önkormányzati 
hozzájárulást adakozók pótolják, 
ellátásukat pedig önkéntesek vég
zik. Nem lát sok esélyt arra, hogy 
a karantén során begyűjtött négy
lábúaknak otthont tudjanak bizto
sítani, és abban reménykedik, a 14 
napos megfigyelési időszak alatt 
többnek sikerül gazdát találniuk. 

„Ha már sikerül befogni, akkor 
muszáj elvégeznünk az ivartalaní
tást. Nem olcsó, de megpróbálunk 
rá fedezetet találni. Itttartásuk 
nem lesz lehetséges, megpróbálunk 
helyet szorítani a kölykös kutyák
nak, az agresszívebbeknek, a többi 
valószínű megint utcára kerül” – 
közölte Jakab Ágota.

gyergyó
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MiT SeM TudoTT
Az áTAlAkíTáSról

A közüzeM-iGAzGATó

Elveszik 
a jövedelmező 
szolgáltatást

A sajtóból értesült lukács lászló 
gyergyószentmiklósi közüzem-igaz-
gató: nemsokára új önkormányzati 
cég hatáskörébe kerül át a hulla-
dékgazdálkodás. Mind mondta, 
a hír meglepte, de nem szeretné 
kommentálni.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Néhány napja jelentette be 
Gyergyószentmiklós pol
gármestere: a közüzemtől 

elveszik, és egy új, 100 százalékban 
önkormányzati tulajdonú cégre 
bízzák a város hulladékgazdálkodá
si tevékenységét, amennyiben e kez
deményezést a döntéshozó testület 
megszavazza. A hírről a közüzemek 
igazgatója, Lukács László (képün-
kön) a sajtóból szerzett tudomást.

„Meglepett” – tömörítette egy 
szóba véleményét Lukács, aki szerint 
az elmúlt évben jövedelmet hozott a 
hulladékgazdálkodás, „és nem igaz, 
hogy nincsenek hiányosságai vagy 
nem kellene fejleszteni, ám fenntar
tására a továbbiakban is képes lenne 
a városgazdálkodási vállalat”.

„Sokszor hangsúlyoztam: a köz
üzem nem egy profitorientált cég, 
nincs keret látványos beruházások
ra, ám ha a szemétkezelést is elveszik, 
csupán a veszteséges vízszolgáltatás 
marad nekünk” – közölte Lukács. 

A hulladékgazdálkodási részle
gen jelenleg öt utcaseprő, hat sofőr 
és autószerelő, 10 szeméthordó és 
egy részlegvezető dolgozik, akinek 
több feladatköre is van a cég kere
tében. Három célgép áll a csoport 
rendelkezésére, ezek közül egyikért 
évi bért kell fizetniük az önkor
mányzatnak.

hírfolyam

> Gyergyói képviseleti iroda Budapes-
ten. Gyergyószék és Gyergyószentmiklós 
természeti adottságainak bemutatása, ha
gyományőrző programjainak megismerte
tése a célja a Gyergyószék képviseleti iro
dának, amely tegnap nyílt meg Budapesten. 
Mezei János, Gyergyószentmiklós polgár
mestere szerint az irodában szálláslehetősé
gekkel, kirándulási útvonalakkal, program
ajánlatokkal segítik a Gyergyóimedence 
szépségeit megismerni vágyókat. Mint ki

emelte, elsősorban a turizmusban látnak 
lehetőséget, de ahhoz, hogy a páratlan 
természeti adottságú környéket megismer
tessék, ki kell lépni a határokon túlra. Ez 
az első magyarországi irodájuk, a jövőben 
gyergyói üzlet megnyitását is tervezik, ahol 
az autentikus gyergyói termékekkel lehetne 
megismerkedni. Mezei János arra számít, 
hogy példájukat látva más erdélyi régiók is 
hasonló irodát nyitnak majd.

> Szórványtábor Szárhegyen. Har
gita Megye Tanácsa, HajdúBihar Megye 

Önkormányzata, a Gyergyószárhegyi Kul
turális és Művészeti Központ, valamint a 
BeszterceNaszód megyei RMDSZ a helyi 
civil szervezetekkel együttműködve július 
4–11. között immár második alkalommal 
szervezi meg az Összetartozunk közösség
építő program keretében Jelen, múlt, jövő… 
elnevezésű honismereti és közösségépítő 
táborát. A szervezők célja az, hogy a tömb
magyarságban és a szórványban élő, illetve 
magyarországi gyerekek megtapasztalják 
egymás életkörülményeit, megismerjék 
történelmi helyeiket, szokásaikat, erősít

ve bennük az összetartozás érzését, sorra, 
évente bebarangolva Hargita, Beszterce
Naszód és HajdúBihar megyét. A tábor
ban részt vevő közel ötven fiatal számára 
szervezett program igen változatos, a ki
rándulásoktól a közös játékokon és vetél
kedőkön keresztül a személyiségfejlesztő 
programokig sok minden megtalálható 
benne: megismerkedhetnek Székelyföld 
nevezetességeivel, a huszárhagyományok
kal élőben, íjazhatnak, országot építenek, 
himnuszt szereznek és nem utolsósorban 
alkotnak majd. 

Körkép

HáTrányoS HelyzeTű CSAládok GyerekeiT SeGíTeTTék

Első táboruk

kuTyák elAlTATáSárA ninCS enGedély

Utcára teszik a fülszámos gazdátlanokat

Gazdátlan kutyák a menhelyen. Sokba kerül az ellátásuk fotó: balázs katalin

Hátrányos helyzetű gyerekek a Caritas-táborban. Egyedi élmény


