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Annak nincs kára, 
kinek nincs pityókája

Megújul a gyergyószárhegyi bethlen gábor iskola

Vakációban is 
szorgoskodnak a munkások
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> Tanösvény a Súgó-barlangnál. Boldog-
asszony papucsa néven több mint 550 méter 
hosszú, 14 tájékoztató táblával ellátott tanös-
vényt épített ki a Gyilkostó Adventure Egyesü-
let a Súgó-barlangnál. „A tematikus tanösvény 
egyaránt bemutatja az állat- és növényvilágot, 
illetve a környék geológiai alkotóelemeit” – 
tájékoztatott Bíró László egyesületi tag. Mint 
mondta, a tízezer lej értékű munkálatot a Nagy 
István Művészeti Gimnázium, a Kós Károly Ál-
talános Iskola tanulóinak, illetve a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem hallgatóinak segítségével 
hozták létre.

> Kérdőíves kompromisszum. „Kérdőívvel 
keressük fel az érintett lakókat, vázolva a lehető-
ségeket, hogy kompromisszumra juthassunk” 
– fejtette ki Mezei János gyergyószentmiklósi 
polgármester. Mint mondta, több lehetősé-
get kínálnak fel a Virág negyed 5-ös tömbház 
lakóinak annak fejében, hogy beleegyeznek a 
kis üzletsor építésébe. A felkínált lehetőségek 
között szerepel többek közt, hogy felújítják és 
hőszigetelik a tömbház bejáratánál a homlokza-

tot, távirányítós sorompóval zárják le a tömbház 
és az épületsor közötti keskeny utcácskát, illetve 
felvásárolják azokat a földszinti lakásokat, ame-
lyek ablakaiból a kilátás mindössze egy fal lenne. 
Mint ismeretes, a Virág negyedi 5-ös tömbház 
lakói és az önkormányzat között amiatt alakult 
ki konfliktus, mert megkérdezésük nélkül a 
lépcsőház bejáratától alig négy méterre kezdett 
húsz méter hosszú és majdnem négy méter ma-
gas üzletsort építtetni az önkormányzat.

> Verseny 9–14 éves gyerekeknek. Er-
dőnk, mezőnk nekünk terem címmel a gyer gyó-

szentmiklósi Művelődési Központ az Erdei 
kincseink napja rendezvény keretében krea-
tív versenyt hirdet 9–14 éves gyerekeknek. 
A játékos feladatlapokat a Művelődési Köz-
pont honlapjáról (www.gymk.ro) és a www.
gyergyoszentmiklos.net címről tölthetik le 
az érdeklődők, illetve a Művelődési Központ 
irodájában és a Városi Könyvtárban vehetik át 
személyesen. A kézzel kitöltött feladatlapokat 
holnap délután 15 óráig lehet bevinni a központ 
titkárságára. A szervezők minden kis alkotót 
jutalmaznak az augusztus 7-i Erdei kincseink 
napja rendezvényen. (J. A.)

Vaddisznóriasztást terveznek ma 
hajnalban a helyi rendőrség, a 
csendőrség és a polgármesteri 
hivatal illetékesei. A Vár utca 
lakói kétkednek a zajkeltő mód-
szer hatékonyságában. Mint 
ahogy abban is, jövőre ültetnek-e 
krumplit, vagy inkább parlagon 
hagyják a területet.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

„Ebben az utcában, ké-
rem, csak annak nincs 
kára, akinek nincs pi-

tyókája” – fogad egy Vár utcai lakó. 
Gyergyószentmiklós felszegi részén 
ugyanis a házak mögötti domb-
oldalon lévő krumpliföldeket ala-
posan tönkretették a vaddisznók. 
Nem kímélték az apróveteményt, 
korai segítséget nyújtottak a 
krumpliásásban. Egyik utcabeli el-
mondta, a minap három veder, disz-
nók által kitúrt gumót vitt haza. A 
nyomok alapján úgy ítélik meg, van 

malacos koca, de több felnőtt egyed 
is, akár több konda találkozóhelye a 
Domokos, Váralja dűlő. 

György István több lakó nevé-
ben tett jelentést a polgármesteri 
hivatalban, ennek eredménye, hogy 
ma hajnalra a helyi rendőrséggel 
és a csendőrséggel közös akciót 
szervez az önkormányzat. Elkép-
zelésük, hogy csendben bevárják 
a vadak közeledését, majd zajkeltő 
eszközökkel riasztják el. 

„Ha szólítanak, megyünk mi 
is, bár tavaly ezt a módszert kipró-
báltuk, hasztalanul. A szomszéddal 
szinte az egész nyarat kint töltöt-
tük, kürttel, mindenféle csörömpö-
lő tárggyal. Egy este nem mentünk, 
s hát nem kárt tettek a disznók?” – 
mondja egy utcalakó, de azért még 
reménykedik, legalább abban, hogy 
a disznók nem érzik meg az ember-
szagot, sikeresen lehet elriasztani 
bár egy éjszakára. 

Bíró Árpád egy frissen alakult 
vadásztársaság vezetőjeként el-

mondta, kétli, hogy elszaporodott 
volna a vaddisznók száma. Mosta-
náig is voltak károk, csak a gazdák 
nem tudták, hol kell jelentést tenni. 
Meglátása szerint a zajkeltés csak 
rövid távú eredményt hoz, az éhes 
disznó visszatér néhány nap múlva 
oda, ahol korábban bőséges élelmet 
talált. Megoldásnak az „eletetést” 
látná, egy, a termőföldektől távo-
labbi helyen kellene ételt kiszórni 
az állatoknak, hogy ott jóllakjanak, 
ne jöjjenek be a kertekbe.

A gazdák megkeresésünkre he-
vesen tiltakoztak a disznóetetés 
ellen. Nem akarnak további pénzt 
költeni terményeik megóvására, elég 
az nekik, hogy évente többször új 
kerítést kell készíteniük, a krumplit 
ültetik, kapálják, aztán pedig nincs, 
amit betakarítani. Többen azt la-
tolgatják, jövőre parlagon hagyják 
domboldali földjeiket, számításaik 
szerint ugyanis olcsóbb a pityókát 
üzletből vásárolni, mint ilyen kö-
rülmények között termeszteni. 

Kupaktanács a Vár utcában. Nem akarják tovább hizlalni a vaddisznókat fotó: balázs katalin

gyergyó

Külső-belső felújítást végeznek 
a gyergyószárhegyi Bethlen 
Gábor Iskolán az Európai Beru-
házási Bank pályázatán nyert 
összegből. A beruházás összér-
téke meghaladja a 720 ezer lejt, 
amelyből az önrészt részben a 
helyi önkormányzat, illetve a 
tanügyi tárca állja.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Noha jól haladnak a gyer-
gyószárhegyi központi is-
kola felújítási munkálatai-

val az építők, az új tanévet mégsem 
kezdhetik a kívül-belül felújított 
iskolájukban a gyerekek, ugyanis 
a tervek szerint a központi iskola 
felújítási munkálatait 2012 janu-
árjában kell befejeznie a kolozsvári 
Acomin Cluj Kft.-nek. „Hat évvel 
ezelőtt adtam le a pályázatot, s már 
szinte lemondtunk róla, amikor ér-
tesítettek, hogy pozitív elbírálásban 
részesült” – jelentette ki érdeklődé-
sünkre Czimbalmos Árpád igazgató, 
kifejtve, hogy a munkálatokkal jól 
haladnak, a minap – amikor utóbb 
megnézte, hol tartanak a felújítás-
sal – épp a fűtőtesteket szerelték a 
munkások. A több mint ötvenéves 
épületen egyébként teljes felújítást 
végeznek, a munkálatok kiterjednek 
az épület tetőszerkezetének javítá-
sára és újrafödésére, a külső és belső 
falak kijavítására és újrameszelésé-
re, a nyílászárók és a villanyhálózat 
cseréjére, központi fűtés, mosdó és 

illemhely kialakítására. A környezet 
rendbetétele, a kerítés cseréje, járdák 
kialakítása és a kazánok megvásár-
lása az önkormányzatot terheli pá-
lyázati önrészként. A tanügyi tárca 
pedig új bútorok biztosításával száll 
be a munkálatokba.

Egyébként a főútról az iskola 
már úgy fest, mintha befejezték vol-
na a munkálatokat, csupán az udvar 
felőli állványok sejtetik, akad még 
tennivaló az alma mater körül. „A 
munkálatok már az épület belsejé-
ben zajlanak” – magyarázta az igaz-
gató, kifejtve, hogy hátravan még a 
belső falak rendbetétele, a festés és a 
padlózat kiépítése. Mint mondta, a 
munkálatokkal jól haladnak, és úgy 
tűnik, a januári határidő előtt elké-
szülnek, a visszaköltözést ennek elle-
nére a téli vakációra időzítik. 

A gyergyószárhegyiek többsége 
örül az iskola-felújítási munkálat-
nak, csupán néhányan kifogásolták 
azt, hogy az épület kiüresítésekor 
még jó állapotban lévő padokat, asz-
talokat dobáltak ki a munkások az 
épületből. Ennek kapcsán az igazga-
tó elmondta: „csak a rossz, már hasz-
nálhatatlan bútorokat távolították 
el, a többi ott van a sportcsarnok-
ban, hiszen azzal rendeztük be ott az 
osztálytermeket”. Mint Czimbalmos 
magyarázta, az új sportcsarnokban 
alakították ki az osztálytermeket, 
itt civilizált körülmények között 
tanulhatnak a gyermekek addig is, 
amíg újra „lakható lesz” a felújított 
iskolájuk.

Állványok az udvar felől. Akad még munka az alma mater körül  fotó: jánossy alíz


