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Vadállatok merészkednek az emberek közelébe

„Medveterror” Libánban

meleg Víz nélkül maradtak a szociális lakások

Nem fizettek, nincs szolgáltatás

hírfolyam

> Alfalvi kultúraszervezés. Ha foglalt a 
művelődési ház, udvarán szerveznek kulturális 
tevékenységet az alfalviak. A nemrég létreho-
zott, önkormányzati tulajdonú Kultúr Cent-
rum Kft. ügyvezetője, Erdős Ágnes elmondta, 
koncertsorozatot terveznek, nyertes pályázat 
tette lehetővé, hogy a művelődési ház saját 
hangosító berendezéssel és fénytechnikával 
rendelkezzen, valamint hogy székely és széki 
ruhát készíttessenek 40 személy részére. A kö-
zösségi házként is működő kultúrotthon nyá-

ron lakodalmaknak, családi rendezvényeknek 
ad helyet, a kulturális események kiszorulnak. 
Emiatt döntöttek úgy Alfaluban, hogy a kul-
túrház udvarát szentelik e célra, egyelőre kon-
certsorozatot indítva, ahol a székelyföldi együt-
tesek bemutatkozhatnak. Pénteken 21 órától 
itt lép színre a gyergyószentmiklósi Incognito 
együttes, augusztus első hétvégéjére pedig a 
szászrégeni Titánt várják Szabó Előddel. 

Amint Erdős Ágnes elmondta, egyelőre 
bérelt színpadon lépnek fel az együttesek, 
most készül a Petőfi Sándor nevét viselő kul-
túrház feljavítási terve, a jövőben egy szín-

padépítés is kilátásban van. A koncertekre 
szimbolikus összegért, 5 lejért lehet belépni, 
ez képezi a színpad bérét, illetve egy szimbo-
likus tiszteletdíjat az együtteseknek. „Fény- 
és hangtechnikára nem kell költenünk, a 
vidékfejlesztési program keretében sikeresen 
pályázott az önkormányzat, kulturális célra 
200 ezer lej áll rendelkezésünkre. Ebből vá-
sároltuk meg a technikai berendezéseket, egy 
gumiszőnyeget a színpadra, valamint meg-
rendeltünk 10 női és 10 férfi székely ruhát, 
illetve ugyanennyi széki népviseletet is – szá-
molt be az ügyvezető. 

Körkép
nem ijednek meg a hangtól, fény-
től, ha kell, az udvaron kószálnak, 
flekkenzsírból lakmároznak, de 
át ballagnak az autó tetején is. A 
libán-tetői háztulajdonosoknál min-
dennapi lett a medvelátogatás. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Bejött a maci az udvarra, 
sétált a tűzhely körül, s az-
tán evett is, flekkenzsírt a 

tárcsából” – magyarázza lelkesen egy, 
a libán-tetői házukban nyaraló négy-
éves kislány. Szülei húsz éve Magyar-
országon élnek, nyaranta járnak haza, 
állítják, medvét most látnak először, 
de most már naponta van alkalmuk 
a vadállatmustrára. Szomszédaik, 
Simonék félnek: unokáik érkeznek, a 
medve pedig náluk is meg-megfordul. 
Egyik nap alig tudták elterelni a kapu-
ból, hogy bemehessenek saját ottho-
nukba, máskor a mosott ruhát tépte 
cafatokra, felnyitotta a kút fedelét, 
kárt tett a zöldségeskertben, mi több, 
átgyalogolt az autón is, karma, mancsa 
nyomát hagyva maga után.

„Befektettünk, építkeztünk. Ta-
vasztól itt lakunk, s most attól félünk, 
el kell hagynunk a saját házunkat. Ter-
rorizálnak a medvék, úgy 9-10 lehet 
itt a közelben. Egyikük rendszeresen 
érkezik, mintha rezervátum lenne az 
udvarunk. Azt mondják, az alkot-
mány biztosítja személyiségi jogaimat, 

hát mondja meg valaki, hogy véd-
jem meg magam?” – kérdezi Simon 
József. Autóját régi bejárati ajtóval, 
deszkakerítéssel barikádozta el, hátha 

megvédhetné a medvétől. Mondja, az 
esztenán lévő pásztor még rosszabbul 
járt: az ő kocsijának teteje be is szakadt 
a medve súlyától. A rendszeres látoga-

tóról úgy véli, emberek közelségéhez 
szokott, az állatokat nem bántja, de 
hangtól, fénytől sem riad meg. 

Tett már panaszt az önkormány-
zathoz, a Vadász és Sporthorgász Egye-
sülethez, de nem látja, mi a megoldás. 
Az illetékesekhez egyre több olyan je-
lentés érkezik mostanában, hogy med-
vét láttak Gyergyószentmiklós felszegi 
részén, nyulakat vitt el, méhkaptárt 
tett tönkre Vaslábon, és Újfalu község-
ben is meg-megmutatja magát. 

A Balánbánya közelében lévő 
medve-visszavadító központ veze-
tője, Bereczky Leonárdó elmondta, 
nagyon kevés táplálékhoz jutnak 
ebben az időszakban a medvék, a 
fű már megrostosodott, az áfonya, 
málna még nem érik, így éhségük-
ben keresik fel a háztájakat. Távol-
tartásukra leghatékonyabb mód-
szer a villanypásztor, de a házőrző 
kutyák is elriaszthatják. Abban az 
esetben, ha rendszeresen visszajár, 
kártékonykodik a vadállat, van le-
hetőség elaltatására, új környezetbe 
szállítására. Az e célból működtetett 
projektek jó eredményeket hoztak. 
A szakember állítja, mihelyt érni 
kezdenek az erdei gyümölcsök, a 
medvék visszahúzódnak az emberi 
környezetből, bár arra is felhívja a 
figyelmet, hogy a vadaknak egyre 
kisebb tere marad, a gombászók, 
terepjárművel közlekedők mindin-
kább kizavarják őket a vadonból. 

Közel két hónapja nincs meleg 
víz a gyergyószentmiklósi szoci-
ális lakásokban. A lakók tetemes 
tartozást halmoztak fel, mire a 
szolgáltató elzárta a gázt. 

L. H.

Nagy a felháborodás a Ka-
vicsbánya utcai tömbház-
ban: a szociális lakások 

bérlői már több mint hat hete nem 
használhatják a meleg vizet. Töb-
ben ugyanis nem törlesztették tar-
tozásaikat a közüzem felé.

A lakók azt mondják, mindannyi-
an nehéz anyagi körülmények között 
élnek, a szociális segélyre vannak szo-
rulva, és mivel az elmúlt időszakban az 
sokat késett, nem tudtak közköltséget 
fizetni. Felháborítónak tartják ugyan-
akkor, hogy a rendszeres fizetőknek 
is szenvedniük kell mások tartozása 

miatt. Ez komoly konfliktusokhoz 
vezetett a szomszédok között, szinte 
verekedésig fajult a vita.

Többen úgy vélik, ebbe a tömb-
házba nem is kellett volna gázt vezetni, 
hanem jobb lett volna csempekályhá-
kat építeni, hogy fával oldhassák meg 
a lakók fűtésüket. A gázszolgáltató 
Hargita Gáz Rt. szóvivője, Bálint Kin-
ga azt mondta, a számla ellenértéké-
nek továbbítója, a közüzem kérte a 
szolgáltatás időleges megszüntetését a 
felhalmozott tartozások miatt. Áprili-
si, májusi számlák nincsenek kifizetve, 
amint a lakók törlesztik adósságaikat, 
újraindul a szolgáltatás. A lakók egy 
része attól fél, ha nem tud fizetni, ki-
lakoltathatják.

A költségek fizetése azonban nem 
az egyetlen problémájuk, számtalan 
más gond is van. Mint mondják, a 
tömbház előtt elhaladó teherautók 

hatalmas port vernek a földúton, 
emiatt nem lehet az erkélyeken ruhát 
szárítani, de szellőztetni se ildomos. 
Ráadásul a kisgyerekeket is féltik a 
gyorsan közlekedő járművektől. Meg-
próbáltak gödröket kialakítani, hogy 
lassításra bírják a sofőröket, de ezt 
megakadályozta a rendőrség. Gondot 
okoz az is, hogy a három lépcsőháznak 
csupán egyetlen szeméttároló van, ami 
nagyon gyorsan megtelik. Sokallják a 
lépcsőházi áramfogyasztásért fizetett 
díjat, és állítják, több helyen a laká-
sokban is vannak bajok: repedeznek 
a falak, rosszak a lefolyók. A szociális 
lakásokat mind hátrányos helyzetű 
személyek bérlik, egy-egy családban 
5-6 gyermeket is nevelnek a szülők. 
Folyamatban van a második tömbház 
építése is, az érdeklődők a polgármes-
teri hivatal szociális osztályán nyújt-
hatják be igénylésüket. 

Simon József és medve elleni barikádja. Vadtól védett értékek fotó: balázs katalin

külön Vállalat Végzi majd 
a hulladékgazdálkodást

Új céget hoz létre
a város

Egy hulladékgazdálkodási vállalat 
létrehozásáról döntött rendkívüli 
ülésén a gyergyószentmiklósi ta-
nács. A tanácsosok a városháza 
több pályázatban való részvételére 
is beleegyezésüket adták.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Aváros idei beruházási prog-
ramjának módosításáról hatá-
rozott a gyergyószentmiklósi 

tanácstestület, mivel a városvezetés 
több pályázati lehetőséget szeretne 
kihasználni. Turisztikai információs 
központ létrehozására pályáznak, 
mely által két irodát nyitnának: egyi-
ket a város főterén, a másikat pedig 
Gyilkostón. Az Állami Befektetési 
Ügynökség kiírása révén a művelődé-
si központ felújítására szeretne pénzt 
nyerni a város, a korábban elkészült 
terveket azonban frissíteni kell, erre 5 
ezer lejt szánnak. Amennyiben a pá-
lyázat sikeres lesz, több mint 3 millió 
lejből tehetik rendbe a művelődési 
központ épületét. Egy kis vízierőmű 
megépítésére is pályázat útján szerez-
nének pénzt, melynek segítségével 
megoldható lenne a városi közvilá-
gítás energiaellátása. A Békényen el-
képzelt erőmű tervezésére 120 ezer 
lejt szánnak. Mindezek mellett a 
Bucsin és Virág negyed között terve-
zett körforgalom kivitelezésére 190 
ezer lejt hagytak jóvá.

A GYHV, azaz Gyergyó szent-
miklósi Hulladékgazdálkodási Válla-
lat nevet viselő kft. létrehozása is na-
pirendre került. Több tanácsos hang-
súlyozta, jelenleg a város szemetes, a 
begyűjtő járművek elavultak, ezért vál-
tozásra van szükség. Lukács László, a 
közüzem igazgatója azt mondta, 2008 
óta nem drágították a szemétszállítási 
díjat, ez a tevékenység sem tudott már 
nyereségesen működni. Közölte azon-
ban azt is, nem érti, honnan lesz pénze 
a város által működtetett új cégnek a 
nagymértékű modernizálásra. Nagy 
Zoltán alpolgármester részletezte, a 
helyzet javítása érdekében lehet pá-
lyázni, tőkét bevonni vagy akár hitelt 
felvenni, ezeket azonban nem teheti 
meg a közüzem, mivel veszteségesen 
működik. Végül a többség megsza-
vazta a tanácshatározatot, Magyari 
Levente és Farkas Zoltán RMDSZ-es 
tanácsosok nem értettek egyet a cég 
létrehozásával. Víz nélkül maradt lakók fotó: lázár hajnal


