
Noha július elején a magyaror
szági sajtóban már szétkürtöl
ték hírét, ténylegesen jövő hét
főn, szeptember 5én nyitják 
meg az érdeklődők számára a 
Gyergyószék Képviseleti Iro
dát Budapesten. Az irodanyi tás 
célja Gyergyószék és Gyergyó
szentmiklós természeti adott
ságainak bemutatása, hagyo
mányőrző programjainak meg
ismertetése.
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„Véletlenül tévedtem ide, 
de egyből a vidék sze
relmese lettem” – val

lotta be tegnapi sajtótájékoztató

ján Eötvös György magyarországi 
vállalkozó a Gyergyószék Képvi
seleti Iroda létrehozásának egyik 
kezdeményezője. Mint mesélte, a 
Magyarfalu Alapítvány képvise
letében, amikor egy alkalommal 
segélycsomagokat hoztak a gyer
gyó szentmiklósi árvaháznak, talál
kozott Gyergyószentmiklós polgár
mesterével, és egy esti beszélgetést 
követően született meg az ötlet: jó 
lenne Budapesten létrehozni egy 
olyan irodát, amely Gyergyószék 
turisztikai látványosságait, szál
láslehetőségeit, programkínálatát 
ismertetné a magyar főváros érdek
lődőivel. Eötvös arra is kitért, hogy 
a budapesti ember nagyon keveset 
tud Gyergyóról, márpedig ahhoz, 

hogy megismerkedhessenek ezzel 
a vidékkel, minél több informáci
óra lenne szükség. Az iroda mű
ködtetését úgy képzelték el, hogy 
Gyergyószék településeiről rendre 
egy hónapig szolgálatot teljesítene 
egy küldött, aki a betérőket ellátná 
minden információval a vidéket il
letően. A sort Gyergyószentmiklós 
kezdi, vagyis az irodában elsőként 
Pap Dénes, a polgármesteri hiva
tal turisztikai referense teljesít egy 
hónapig szolgálatot. A küldött bu
dapesti szállásáról és költségeiről 
az a vállalkozói csoport gondos
kodik, amely létrehozta az irodát 
működtető nonprofit kft.t (olyan 
gazdasági társaság, amely üzletsze
rű tevékenységet kiegészítő jelleg

gel folytat). Az irodát működtető 
nonprofit kft.t egyébként Balogh 
Sándor, Fekete Zsolt és Eötvös 
György magyarországi vállalko
zók, illetve Gyergyószentmiklós 
önkormányzata hozták létre egy
millió forintos alapító tőkével. Az 
önkormányzat 20 százalékkal vett 
részt a cég létrehozásában, ami 
3500 lejes hozzájárulást jelent. Az 
elképzelések szerint Pap Dénes 
után rendre a többi település kép
viselője is szolgálatot teljesíthetne 
az irodában, ennek érdekében meg
beszélésre hívták a gyergyószéki 
polgármestereket. „Gyergyóújfalu 
és Gyergyóditró polgármestereivel 
beszéltünk, mindketten lelkesen 
fogadták az ötletet” – magyarázta 
Eötvös, a többi polgármester távol
maradását azzal indokolva, hogy 
vélhetőleg rossz időpontot jelöltek 
ki a megbeszélésnek. Gábor Lász
ló gyergyószárhegyi polgármester 
a Hargita Népe érdeklődésére el
mondta, korábban volt már egy 
megbeszélés a témában, azonban 
úgy véli, tisztességesebb lett volna 
előbb kikérni a polgármesterek vé
leményét, és azután nyitni az irodát. 
„Kész tények elé állítottak bennün
ket” – szögezte le Gábor, kifejtve, 
egyébként jónak találja az ötletet. 

A gyergyószentmiklósi helyi saj
tó egyik képviselője a helyszínen 
járt augusztusban, azonban zárva 
találta az irodát, az előterében lévő 
kartonpapírok és dinnyehéjak arról 
tanúskodtak, hogy a nagydobra 
vert megnyitót követően nem volt 
ott semmilyen aktivitás.

Örmény vallási, kulturális és gaszt
ronómiai programok képezik az 
Örmény Művészeti Fesztivált, 
melyre szívesen látják a szerve
zők a gyergyói és más települé
sen élő örmény gyökerűeket, va
lamint a velük szimbiózisban élő 
más nemzeteket. 
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ébreszteni álmából, nem 
a fogyatkozásu kat sirat

ni, hanem az értékeiket fel mutatni” – 
fogalmazta meg a szep tember 9–11re 

tervezett Örmény Művészeti Feszti
vál célját Kulcsár László, az egyik szer
vező. A gyergyószentmiklósi Nosz
talgia Kávéház tulajdonosának ötlete 
nyomán az Gyergyószentmiklósi 
Örmény Katolikus Egyesület és a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Ka
tolikus Plébánia szervezésében ke
rül sor a háromnapos rendezvényre 
négy helyszínen, az örmény katolikus 

templomban, az Örmény Közösségi 
Házban, a Tarisznyás Márton Múze
umban és a Nosztalgia Kávéházban.

Az eseményre meghívták Ká
nyádi Sándor költőt, örmény alko
tókat és előadóművészeket, lesz ör
mény konyak és Marlenkakóstoló, 
koncertek, előadások, filmvetíté
sek, könyvbemutató. A szervezők 
szándéka, hogy a fesztivál kereté

ben mindenki belekóstolhasson az 
örmény kultúrába, ugyanakkor a 
gasztronómiába is. A közösségi 
ház udvarán minden délben ör
mény ételeket főznek, a kétfogá
sos specialitásokra, melynek ára 
15 lej, egy nappal korábban kell 
feliratkozni. Minden, fesztivállal 
kapcsolatos információt a Nosz
talgiában lehet igényelni. Az ör
mény templom búcsúünnepével 
záruló rendezvény programjai kö
zött a csak Gyergyószentmiklóson 
élő örmény hagyomány, a Vörös 
köpönyegesek felvonulása is sze
repel. 
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> Kiássák a tartályokat. Gyergyó szent
miklós kilenc pontján ássák ki a föld alól az 
egykori, folyékony üzemanyag tárolására 
szolgáló tartályokat. A fűtésrendszer korsze
rűsítésével funkciójukat veszítették a táro
lóedények, ráadásul fertőző gócot képeznek 
– Mezei János polgármester szerint ez tette 
szükségessé, hogy meghirdessék eltávolításu
kat. A nyertes cég célgépek segítségével emeli 
ki a 3,5 tonnás, 8 méter hosszú és 2,5 méter 
átmérőjű hengereket, helyüket fertőtleníti. 

Nincs ezen nyereség senkinek – hangsúlyozta 
a polgármester. A megüresedett helyre épít
kezési hulladék, a Csanódudvarra tervezett 
játszótér helyén lévő szemét kerül, tetejére 
pedig termőréteget, illetve kavicsot tesznek, 
annak függvényében, milyen célra használják 
a továbbiakban ezeket a kazánházakhoz kö
zeli területeket. Sajtótájékoztatón elhangzott, 
a megüresedett területeken elsősorban újabb 
parkolóhelyek kialakítását tervezik. 

> Mától aszfaltoznak Szárhegyen. Gá
bor László polgármester közölte: végre hoz

zálátnak a szárhegyi országút javításához. 
Többszörös időpontegyeztetést követően 
érkezik a közművesítést végző Alisca Bau Kft. 
csapata, mely a csatornázás miatt feltört 
útrészeket teszi rendbe. Amint e munkálat 
befejeződött, az országos útügy húz össze
függő aszfaltréteget a Szárhegy belterületén 
lévő országútra.

Szeptember folyamán a Gyergyó szent
mik lóson áthaladó országutakat is újraasz
faltozzák – tudtuk meg, viszont a munkála
tok kezdési időpontja, valamint a felújításra 
kerülő útszakasz hossza még nem ismeretes.

gyergyó

Középen Eötvös György magyarországi vállalkozó, a GYERKI egyik ötletgazdája fotó: jánossy alíz

állAttArtásrA Berendez
Kedve A tÖMBházBAn 

Tyúkfarm 
a padláson

Az orrfacsaró bűz hívta fel több 
lakó figyelmét Gyer gyó szent
mik lóson a Bucsin negyed 4es 
tömb ház A lépcsőházában, hogy 
a padláson tyúkokat tart valaki. 
A tanácstalan lakók a hargita 
népéhez fordultak segítségért, 
Ca raban Anişoara, a szárnyasok 
tulajdonosa viszont nehezmé
nyezte érdeklődésünket, vissza
kérdezve: „ha a padláson nem, 
akkor hol tartsam a tyúkokat?!”

J. A.

„Olyan bűz van a lépcső
házban, hogy azonban 
be sem lehet ide jönni” 

– méltatlankodott az egyik szom
széd a Bucsin negyed 4es tömbház 
A lépcsőházából, elmondva, hogy a 
szag után menve bukkant rá a tető
térben az improvizált tyúkólra. Egy 
másik lakó amiatt aggódott, hogy a 
szárnyasok esetleg olyan betegséget 
terjesztenek, ami emberre is káros 
lehet, illetve attól tart, nehogy meg
teljen a lakása tyúktetűvel. A padlá
son egy régi ajtókból összeeszkábált 
alacsony ólban valóban ott volt hat
nyolc tyúk. Ráadásul az építmény 
deszkadarabokkal volt lefödve, így 
a tyúkok még a cserepek közt beszű
rődő gyér napfényt sem láthatták. 
„Ha nem a padláson, mondja meg, 
hol tarthatom a tyúkjaim?!” – kér
dezett vissza kérdésünkre Caraban 
Anişoara, a szárnyasok tulajdonosa, 
méltatlankodva amiatt, hogy a többi 
lakó tudtával a padláson szemrevéte
leztük állatállományát. „Higiéniai és 
állatjóléti szempontból nem helyes, 
amit a szárnyasok gazdája tesz” – je
lentette ki dr. Ladó Zsolt, a Hargita 
Megyei Állategészségügyi Igazgató
ság vezetője, kifejtve, hogy a tyúkról 
nem terjed át semmilyen kórokozó 
az emberre, és olyan betegsége sincs, 
ami káros lenne a lakókra nézve. 
Ugyanakkor sajnálatát fejezte ki 
amiatt, hogy vannak olyan emberek, 
akik kényelmetlenséget okozva lakó
társaiknak, nem megfelelő helyen és 
körülmények közepette tartanak ál
latokat. A hír hallatán megdöbbent 
dr. Lőrincz Anna közegészségügyi 
főfelügyelő is, lapunk kérdésére el
mondva: „Bármilyen szennyeződés 
halmozása a tetőtérben káros az em
berre, mert a kosz a kórokozók terje
dését segíti elő.”


