
Szeptember első felében vizsgázik 
az a 18 gazdasszony, akik a Gyula-
fehérvári Caritas Vidékfejlesztési 
ágazata és a gyergyószentmiklósi 
Gaia Consulting Group szervezte 
felnőttképzésen vettek részt. Az 
alkalmazáshoz vezető út projekt 
vidéki vendégfogadás képzését ha-
tékonynak és magas színvonalúnak 
találták a gazdasszonyok, és már 
körvonalazódnak az elképzelések 
is a jövőt illetően.
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„Falun élő emberként azt 
hittem, mindent tudok 
a gazdaságban zajló tevé-

kenységekről, azonban a tanfolya-
mon kiderült, hogy mégsem” – val-
lotta be a Hargita Népe kérdésére a 
gyergyócsomafalvi Farkas Izolda, a 
vizsga előtt álló 18 gazdasszony egyi-
ke, aki nagyon hasznosnak és tartal-
masnak találta a képzést. Mint mesél-
te, idén a paradicsomot és paprikát 
már úgy gondozta, ahogyan a tan-

folyamon tanulta a kertészmérnök  
előadótól, és lett is termés a töveken, 
nem úgy, mint előző években. A fia-
talasszonynak egyébként nincsenek 
nagyra törő tervei, egyszerűen abból 
szeretne megélni, ami adott a háztáji 
gazdaságában, hatékonyabban ki-
használva a lehetőségeit. „A férjem 
bútorasztalos, de vannak állataink és 
háztáji gazdaságunk” – magyarázta 
a fiatalasszony, kifejtve, hogy a tanul-
tak alapján úgy szeretné megszervez-
ni kis gazdaságában a tevékenységet, 
hogy megélhessen belőle, illetve 
hogy vonzóvá, érdekessé váljon akár 
az idegenből érkező turisták számára 
is. Mint mondta, egy városon élő ma-
gyarországi turistának vonzó lehet 
egy szekeres kirándulás, vagy egy téli 
szános túra, de akár az is, ha láthatja, 
hogyan készül a házi sajt. 

„Igyekeztünk úgy szervezni a 
képzést, hogy a résztvevők olyan 
alapismereteket sajátíthassanak el, 
amit a későbbiek során kamatoztatni 
tudnak egy szokványos falusi gazda-
ságban úgy, hogy ismeretei által ha-
tékony, jövedelmező tevékenységgé 
fejleszthessék” – magyarázta lapunk 
kérdésére Móni Alíz programvezető, 
kifejtve, hogy a tanfolyamon részt 
vevő 18 gazdasszony megtanulhatta, 
hogyan tudja elindítani önfenntartó 
gazdaságában kiegészítő tevékenység-
ként a vidéki vendégfogadást. Megta-
nulhatták, miként kell megszervezni 
a tevékenységet egy agroturisztikai 
farmon, kertészeti, állatgondozási és 
védelmi alapismereteket sajátíthattak 
el. Megtudhatták, hogyan kell feldol-
gozni és raktározni a különféle nyers 
élelmiszereket, főzési alapokat sajátít-

hattak el, de képzést kaptak elsőse-
gélynyújtásból, tűz- és munkavéde-
lemből is. Az elméleti és gyakorlati 
kurzusok rövidesen befejeződnek, 
szeptemberben pedig elméleti és 
gyakorlati vizsga után szerezhetik 
meg az oklevelet.

Mint arról korábban már beszá-
moltunk, a Gyulafehérvári Caritas vi-
dékfejlesztési ágazata partnerségben a 
gyergyószentmiklósi Gaia Consulting 
Group, illetve a csíkszeredai Park-
tik Consulting & Comp kft.-kkel 
háromszáz tartósan munkanélküli, 
inaktív személy, illetve fiatal munka-
nélküli munkaerőpiacon való elhe-
lyezkedésének segítését tűzte ki célul. 
A több mint kétmillió lej összértékű 
projektet 91 százalékban az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozza a 
2007–2013-as Humánerőforrás  Fej-

lesztésére Irányuló Ágazati Operatív 
Programja által. A projekt elsősorban 
gyergyószentmiklósi, maroshévízi 
és csíkszeredai, illetve ezen városok 
térségében élő személyeket érinti. Az 
egyenként 360 órás – amelyből 120 
elméleti óra – képzések két korcso-
portot érintenek: a 16–25 év közötti 
fiatal munkanélkülieket, illetve a 25 
év fölötti tartósan munkanélküli, 
illetve a munkaerő-elhelyező ügy-
nökségek nyilvántartóiban már nem 
is szereplő inaktív személyeket. A 
projekt kiemelt tevékenységei között 
karriertanácsadás, munkaerő-köz-
vetítési szolgáltatás, képzés, illetve 
információnyújtás található, de szak-
tanácsadással is szolgálnak független 
vállalkozások indításához. A projekt 
keretében szakképzések lesznek ker-
tész, hús-, hal-, tejfeldolgozó munkás, 
illetve tartósítás, valamint vidéki ven-
dégfogadó, hagyományos technikákat 
és elemeket felhasználó építőmunkás 
szakmákban, de alapismereteket sajá-
títhatnak el az érdeklődők a vállalko-
zói készségek és a könyvelés terén is.
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> Van lehetőség villanyóra-szereltetésre. 
Nyolc gyergyószentmiklósi lépcsőházban 
szereltetett villanyórát a távhőszolgáltató – 
itt a hőcserélők áramfogyasztásának kifizeté-
se rendeződött. A többi tömbházban is van 
kilátás hasonló megoldásra. „Az első perctől 
minden lépcsőházban külön villanyórát kel-
lett volna szereltessen az RFV hőszolgáltató 
kft., és fizesse a hőcserélők áramfogyasztását. 
Ha késve is, de ez nálunk megtörtént. Ör-
vendeni viszont csak akkor tudunk, ami-

kor minden tömbháznál megoldódik ez a 
kérdés” – mondja egy gyergyószentmiklósi 
tömbházlakó. Ő azon lépcsőházak egyi-
kében lakik, ahol megoldódott az áramfo-
gyasztás kérdése. Az új hőszolgáltató ugyan-
is a hőcserélők beszerelése után azok áramel-
látását a lépcsőházi villannyal oldotta meg, 
ellenértékét az ott lakók fizették. „Lopják 
a villanyt” – hangzott el, majd közös meg-
oldást keresve olyan alternatívák merültek 
fel, hogy a lakók kifizetik, majd a szolgál-
tató visszaadja a felszerelés által fogyasztott 
áram árát, illetve saját villanyórákat szerel-

tet. Ez utóbbi nyolc lépcsőházban valósult 
meg, és bizonyos híresztelések szerint több 
órát nem is szerelnek fel. Az RFV ezzel kap-
csolatos álláspontja szerint a hőmodulok 
villamosenergia-fogyasztásának leosztása a 
gyergyószentmiklósi tömbházak zömében 
nem oldódott még meg. Hozzájárulási ívek 
érkeztek ugyan még a vállalat ügyfélszolgá-
latára, azonban ezek leadását csak azután kö-
vetheti az engedélyeztetési folyamat elindí-
tása, ha az adott lépcsőház összes lakója bele-
egyezését adta a mérőműszer felszerelésébe. 
„Az RFV a lakók beleegyezése, összefogása 

nélkül nem tud előrelépni. A szolgáltató 
lakossági levélben is felkéri a fogyasztókat, 
hogy írásos beleegyezésüket adják a mérő-
órák felszerelésébe. Amennyiben az RFV 
ügyfélszolgálatán ez irányban új hozzájáru-
lásokat iktatnak, illetve ezek összesítése is 
megtörtént, elkezdődik az adott fogyasztás-
mérő felszerelésének engedélyeztetési, majd 
felszerelési folyamata” – áll a közleményben. 
A hőszolgáltatótól nem sikerült megtudni, 
mennyi időt kell várni a kérések leadásától, 
ám egyértelmű igennel válaszolt további vil-
lanyórák felszerelésére. (B. K.)

Körkép
A GyilkoStói Vízhiány miAtt meneSztenék A közüzem-iGAzGAtót

Nagy Attila bosszúja?

FelnőttképzéS mAGAS Fokon, hAtékonyAn

Oklevelet kapnak a gazdasszonyok

A gyergyószentmiklósi tanácsülé-
sen elhangzott: úgy tűnik, a gyil-
kos tói vízhiány a szolgáltató Go Rt. 
műszaki igazgatójának személyes 
bosszúja, rendőrségi feljelentést 
helyeznek kilátásba, a polgármes-
ter pedig kezdeményezi nagy Attila 
menesztését a vállalat éléről. Az 
érintett véleményét kértük. 

– Hetek óta akadozik a vízszol-
gáltatás Gyilkostó üdülőtelepen. A 
pénteki tanácsülésen elhangzott, 
hogy ennek hátterében az ön bojkott-
ja, személyes bosszúállása húzódhat 
meg. Mit gondol erről?

– Ahelyett, hogy az önkormány-
zat végezné a dolgát, képes arra, hogy 
bármilyen eszközzel bebizonyítsa: a 
Go Rt. képtelen a szolgáltatások mű-
ködtetésére. Az ellenem felhozott 
vádak mögött is csak feltételezések 
állhatnak. Hetekkel ezelőtt a Go Rt. 
körlevelet küldött szét a gyilkostói víz-
szolgáltatás érintettjeinek, felhívva a 
figyelmet, hogy a helyzet tarthatatlan. 
Ha az önkormányzat az elkezdett kor-
szerűsítést segítené, ezek a problémák 
megoldódnának, nem kellene saját 

cégét vagy akár egy magánszemélyt tá-
madnia. Fontos tudni: Gyilkostón az 
új víz- és szennyvízrendszer befejezése 
senki máson, csak a gyergyói önkor-
mányzaton múlik.

– Hogyan eshet szó egyáltalán 
bosszúról?

– Nem tudom. Egy iași-i cég 
megkérte arra a szolgáltatót, hogy 
segítse gyilkostói vendéglátójának 
saját vízrendszer-kiépítését. Felújí-
tottuk a vezetékeket, források be-
fogásával oldottuk meg a kérdést, 
természetesen fizetés ellenében. Ez 
nem befolyásolta a többi gyilkostói 
vendéglő vízellátását, sőt a befogott 
víztöbbletet bérmentesen kapta meg 
a többi fogyasztó. Jó szándékkal tet-
tük, hisz ezáltal megoldódott egy 
nagy fogyasztó vízellátása, mi is több 
vízhez jutottunk, mégis elindult a 
hír, hogy Nagy Attila összeszűrte a 
levet ezzel a céggel, és az üdülőtelep 
ellen cselekedett. Hát ez lenne az én 
bosszúm? Indíthatnak bűnvádi eljá-
rást, de aki azt elkezdi, saját magát 
billenti fenéken, hisz minden törvé-
nyes, leellenőrizhető. 

– Mit szól ahhoz a kijelentéshez, 
hogy kezdeményezni kell az ön el-
távolítását a cég műszaki igazgatói 
munkaköréből?

– Ezt már rég kezdeményezik, 
amióta nem értettem egyet a fűtés-
rendszer magánosításának módsze-
rével. A menesztés terve nyíltan el is 
hangzott a polgármester részéről, és 
nem is lehetetlen a kivitelezése. Igaz, 
nehezíti az ügyet, hogy szakszervezeti 
alelnök is vagyok, valamennyire véd 
a kollektív munkaszerződés is. Ezt a 
lépést viszont nem kizárt, hogy meg 
tudják tenni ellenem, nem kellenek 
feltétlenül alapos indokok.

– Mi lehet a valós oka ennek a 
gyakori vízhiánynak?

– A tartályok napközben három-
negyedig fel vannak töltve. Éjszaka 
egy adott pillanatban a tartályokból 
kiürül a víz. Az csak szándékosan tör-
ténhet. A telepen működő szállodák, 
vendéglők, lakások vízigénye 65-70 
köbméter, ezzel szemben a hálózatba 
bocsátott vízmennyiség naponta 350-
400 köbméter. Lehet azt mondani, 

hogy valahol egy nagy csőtörés van, a 
karsztos talajban elfolyik a víz, de miért 
történik ez csak éjszaka? Feltételezhe-
tő, hogy valaki elengedi ezt a patakba. 
Hallottam, a tanácsosok fogalmazták 
meg javaslatként: a város tegyen fel-
jelentést a rendőrségen azon személy 
ellen, aki akadályozza a zökkenőmen-
tes vízszolgáltatást az üdülőtelepen… 
Én már megtettem a feljelentést is-
meretlen tettes ellen. Azt viszont meg 
szeretném jegyezni: fölöttébb furcsa 

számomra, hogy amióta vízgondok 
vannak, több mint egy hónapja, egyet-
len személy sem volt képes az önkor-
mányzattól, beleértve a polgármestert 
is, kijönni Gyilkostóra, meggyőződni 
a valóságról. Tudtommal a szolgáltató 
alkalmazottjai közül egyikkel sem vet-
ték fel a kapcsolatot, hogy a helyszínen 
tájékozódjanak. Nem akarják ismerni 
a valós helyzetet, vagy mindent ho-
mályban akarnak tartani?
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