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Miután kihajtották a lovakat, a 
gyergyószentmiklósi tanácsosok 
be is mehettek a roma iskolába. 
Itt a vandalizmus nyomait és az 
amúgy új, de megrongált épületet 
láthatták.

B. K.

Folyamatban lévő beruházások 
terepszemléjét tartotta kilenc 
gyergyószentmiklósi önkor-

mányzati képviselő, kerékpárral járva 
be a terepet. A városi közvécé feljaví-
tása, épülő üzletsor, buszmegállók, az 
esketőterem udvara és az útjavítások 
szemléje után iktatták a programba a 
roma iskolát. 

„A tavaly elkezdett Két keréken a 
városért mozgalom folytatása ez, és 
örömmel nyugtázom, hogy kevés volt 
rá a tervezett két és fél óra – közölte 
Nagy Zoltán alpolgármester. – Adtak 
munkát nekem a tanácsosok, s volt 
kritika is. Az a jóleső dorgálás, hogy 
itt a szegőre jobban kell figyelni… hál’ 
istennek volt amiben hibát találni. Ha 
nem dolgoznánk semmit, nem lenne, 
amit kijavítani.”

A 2006 januárjától működő, 
Téglagyárnál lévő iskola állapota 
valamennyiüket meghökkentette. Az 
alig több mint ötéves, 2,6 millió lejes 
beruházásból épült ingatlan állapota 

csak statikai szempontból kielégítő. 
Még – tették hozzá a tanácsosok. 

„Folyamatosan gondot okoznak 
nekünk a roma közösség képviselői, 

erre próbálunk megoldásokat találni. 
A terepszemlén felmértük azt a kárt, 

amit okoztak az év során. Minden év-
ben 25-30 ezer lejt költünk épület-fel-
újításra, de ez őszre, tanévkezdésre már 
nem látszik. Arra keresünk megoldást, 
hogyan lehet megőrizni a felújított ál-
lapotot, de az is kérdés, érdemes-e ott 
egyáltalán tovább beruházni. A kár-
nak nincs gazdája. Szerintem az volt 
egy hibás döntés, hogy a Téglagyárnál 
épüljön meg az iskola” – közölte Nagy 
Zoltán. A városvezető kifejtette, em-
bertelen állapotok uralkodnak ott. A 
gipszkarton válaszfalakat kiszedték, 
a csempekályhából a rostélyt – mert 
vasból volt – elvitték. Ablakok bever-
ve, kerítés elhordva – „ha fémből raksz, 
leadják a DAC-nak, ha fából, akkor el-
tüzelik, a kőnek pedig nagy az ára”. 

A Vaskertes Iskolához tartozó 
roma iskola sorsáról mielőbb döntést 
kell hozni – szögezték le a terepszemle 
résztvevői. Eddig két elképzelés körvo-
nalazódott, amint az alpolgármester 
elmondta: „a közel 110 diákot feloszt-
juk a városi iskolák között, mellyel a 
szülők ellenkezésébe ütközünk, vagy 
kijelölünk egy másik helyet a városon 
belül, bérelünk egy ingatlant, és ott 
lesz a roma iskola. Ott viszont a szom-
szédok fognak panaszkodni. Békés, 
mindenkinek tetsző megoldás aligha 
lehet, de ezt az áldatlan állapotot vala-
hogyan meg kell oldani.”

„Itt sátrazunk, kokojzát szedünk. 
Az ivóvizet fennebbről hozzuk, 
csak nem gondolja, hogy in-
nen iszunk, ahol egymás he-
gyén-hátán vannak a sátrak?” 
– kérdez vissza egy bölcs áfo-
nyaszedő, aki századmagával 
telepedett le Békényfőn. A mel-
lett a patak mellett, amelyből 
Gyergyószentmiklós kapja az 
ivóvizet. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Miután a Pongrác-tetőről 
elkergették, a Békényfőn 
telepedtek meg az áfo-

nyaszedők. De nemcsak ők: sok 
más család, többnyire Maros jel-
zésű autóval vert sátrat a Békény-
patak partján. Erdőtulajdonosok 
saccolása szerint úgy százötvenen 
lehetnek, akadályozzák munká-
jukat, még meg is fenyegetik. Azt 
hangoztatják, a polgármester adott 
engedélyt, és ha nem szemetelnek, 
maradhatnak.

„Tavaly is itt voltunk, nem 
időzünk sokáig. Szedjük a 
kokojzát, ami még zöld, kiválo-
gatjuk, a többit leadjuk. Satra ez, 
kérem! Látták a filmet? – teszi 
fel a kérdést egy idősebb tábor-
lakó. 

Valóban filmbe illő, ami a város 
ivóvizét biztosító legnagyobb patak 
körül történik. Délelőtt az asszo-
nyok főznek, a gyerekek játszadoz-
nak, legtöbb sátor üres, a fiatalok és 
férfiak az erdőn vannak. Számukat 
felbecsülni nehéz, maguk sem tud-
ják, több helyről érkeztek. És to-
vábbiak is érkeznek, hisz szemközt 

találkoztunk egy felmálházott, em-
berrel tele autóval. 

Amint Nagy Zoltán alpol-
gármestertől megtudtuk, a gyü-
mölcsszedők hétvégén érkeztek. 
Egy képviselőjük járt a polgár-
mesteri hivatalban, aki tudomá-
sul vette, szombatig van haladék, 
addig kell beszerezniük az ott-tar-
tózkodáshoz szükséges engedé-
lyeket. Ha ez nem sikerül, nincs 
tovább maradásuk. 

Tegnap egy bizottság is létrejött 
az erdészet, a tűzoltóság, a rend-
őrség, a vízügy képviselőiből, akik 
egységesen fognak fellépni, büntet-
ni minden feltételeket be nem tartó 
sátrazót. 

Mit iszunk?
Meglepő az áfonyázó asszony 

mondata: ő ivóvízért bizony fen-
nebb jár, „csak nem fogok ebből 
inni?”. Gyergyószentmiklós lakossá-
gának viszont nincs más választása. 
A vízháznál rendszeresen végzett 
analízisek is bizonyítják, márpe-
dig létezik „szemetelés”. Gyakran 
kerül az észrevételek közé a „nem 
természetes zavarosság” – tudjuk 
meg György Gézától, a vízház ve-
zetőjétől. Az 50 esztendeje műkö-
dő víztisztító felszereltsége elavult, 
ráadásul tervezése idején nem 
ilyen szennyezettséggel számoltak 
megalkotói. Pár évtizeddel ezelőtt 
a Békény-patak felső részén mind-
össze pár kaszásház volt, most 
Békényfőn egymást érik a hétvégi 
házak, patakpartra épült a mellék-
helyiség, vagy éppen a házba vezet-
tek vizet, s engedik útjára a szeny-
nyet. A vendéglátócélra is használt 

házak mellett a fahúzatás sem ked-
vez az ivóvíz összetételének, nem 
is beszélve a táborozókról. 

„Gyergyószentmiklós ivóvize 
igen jó minőségű, minden szeny-
nyezés a megengedett határokon 
belül van. Ám tisztítása, fertőtle-
nítése egyre nagyobb odafigyelést 
igényel” – mondja György Géza. 
Többféle rendelkezést sorol, me-
lyek tiltják, hogy a patakok körül 
ötvenméteres távolságon belül 
ilyen szennyező gócok létezzenek, 
csak a betartatás akad el valahol. 
Elmondta, a víztisztító rendszer 
alkalmas a természetes, esőzések 
utáni vízminőség-változás korrigá-
lására, az egyéb szennyezések ese-
tén is sikerült eddig tartani a fron-
tot: „Tudtommal a víz miatt senki 
nem került kórházba. Az egyéb, 
nem természetes szennyeződések 
kimutatása már lehetetlen a mi 
felszereléseinkkel. Tudjuk, hogy 
jelen van az ammóniák, látjuk azt 
is pontosan, mikor történt fahúza-
tás. Gyakran kell beírnunk az ész-
revételek közé: nem természetes 
eredetű zavarosság.” 

György Géza szintén csapvi-
zet iszik, és állítja, az nem káros 
az egészségre, viszont kétségtelen, 
hogy az ember okozta szennyezés 
nem fokozódhat tovább.

Korszerű víztisztító építése van 
kilátásban, mint írtuk, nemsokára 
hozzákezdenek a víz- és csatorna-
hálózat felújításához. A szakember 
szerint fejlettebb technológiával 
sem lesz költségmentes a sok szeny-
nyezés semlegesítése, márpedig a 
vízminőségi probléma gyökerét ez 
képezi – ennek isszuk meg a levét.

Lovak a téglagyári iskolában. Átértelmezett rendeltetés fotó: sikó gyula levente
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Ennek isszuk meg a levét
Jégesőkárok Az AgromeC rt. BurgonyAföldJein

Kevesebb lesz a chips

több mint száz hektáron tette tönk-
re a hét eleji jégeső a burgonyát és a 
búzát, közel egymillió lej kárt okoz-
va ezáltal a gyergyószentmiklósi 
agromec rt.-nek. a jég okozta kár 
veszélybe sodorta azt a burgonya-
termést is, amely alapanyagául 
szolgál a sokak által kedvelt burgo-
nyapehelynek, a chipsnek.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro 

„Az utóbbi harminc év leg-
jobb termésének ígérke-
zett az idei” – magyarázza 

Ferencz Béla, az Agromec Rt. igaz-
gatója, miközben bejárjuk a jégverte 
határt. Mint mondja, a korábbi évek-
kel ellentétben idén még jele sem volt 
gombás fertőzésnek, sem egyéb kór-
okozó terjedésének, virágba borult, 
szemet gyönyörködtető burgonyaföl-
dek voltak minden irányban. A jégeső 
után azonban csupasz, égnek meredő 
burgonyaszárakat lehetett látni több 
tíz hektáron át, a virágot és a lombo-
zatot mintha a föld nyelte volna el; a 
búzakalászok pedig üresen lengedez-
tek a szélben.

A jégverés 95 hektár burgonyát 
tett tönkre és húsz hektáron károsítot-
ta a búzatermést. Ez az elsődleges kár-

becslés szerint ötszázezer és egymillió 
lej közötti összeget jelent mínuszban a 
részvénytársaság kasszájában. Ráadá-
sul húszhektárnyi területet leszámítva 
elverte a jég az összes olyan területet, 
ahová azt a különleges jellemzőkkel 
rendelkező burgonyát ültették, amely 
a sokak által kedvelt burgonyapehely 
gyártásához szükséges. Mint az igaz-
gató magyarázza, a részvénytársaság 
idén ezerötszáz tonna burgonyára 
kötött szerződést a Star Food’s céggel, 
és veszélybe került a szerződési köte-
lezettség betartása. A jelenleg tojásnyi 
nagyságú burgonyának ugyanis még 
nőnie kellett volna, hogy elérje a 30 
dekás méretet.

„Abban reménykedem, hogy azo-
kon a részeken, ahol kisebb mértékben 
tette tönkre a jég a burgonyát, lesz any-
nyi termés, hogy legalább ezer tonnát 
tudjunk küldeni a partnernek” – ma-
gyarázza Ferencz Béla, mutatva, hogy 
a fészkekben rengeteg gumó van, ami 
ha eléri a megfelelő méretet és beérik 
a termés, akkor valamelyest enyhíti a 
kárt. Azonban a veszteség úgymond 
elviszi a fejlesztésre szánt alapot. Az 
1991-ben alakult Agromec Rt. egyéb-
ként 850 hektáron gazdálkodik, idén 
160 hektárra ültettek burgonyát, a 
többibe pedig kalászost.


