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> Csodasziget a falumban – pszicho edu
kációs foglalkozás gyerekeknek. Hátrányos 
helyzetű 1–8. osztályos gyerekeknek szervez 
pszichoedukációs programot a Gyulafehérvári 
Caritas Családsegítő Szolgálata a Hargita Me-
gye Tanácsa Szociális és Gyermekjogvédelmi 
Igazgatóságának támogatásával szeptember 
6–9. között a Gyergyói-medencében. A kara-
vánszerű, egy-egy napos foglalkozások kere-
tében a személyiségfejlesztéssel foglalkoznak, 
olyan szerep- és kreativitást fejlesztő játékok, 

kézműves-tevékenységek keretében, amelyek 
a gyerekek egyéni kibontakozását, önmegva-
lósítását segítik. A program szerint szeptem-
ber 6-án Gyergyóremetén a kultúrotthonban, 
7-én a gyergyószárhegyi kultúrházban, 8-án a 
gyergyócsomafalvi sportcsarnokban, 9-én pe-
dig a gyergyóújfalvi kultúrotthonban lesznek 
a foglalkozások. Az esemény kezdési időpontja 
minden helyszínen délelőtt tíz óra. 

> Életmódtábor Gyergyószentmiklóson. 
Jelentkezőket várnak a szeptember 10–14. kö-
zötti életmódtáborba, amelyet a gyer gyó szent-

miklósi Szent Benedek Tanulmányházban tar-
tanak. A tábor szervezői: az egri Humán-Öko 
Észak-Magyarországi Regionális Egyesület, a 
gyergyószentmiklósi Műhely Egyesület, illet-
ve a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szoci-
ális Munka Tanszéke. Szakmai partnerek: az 
egri Eszterházy Károly Főiskola és a kolozsvári 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Szociális 
Munka Tanszéke. A tábor támogatója: a ma-
gyarországi Nemzeti Civil Alapprogram. A 
táborozáson 15 gyergyói és 15 egri jelentke-
ző vehet részt, és noha minden érdeklődőnek 
örülnek, előnyben részesítik azokat a 18–24 év 

közötti fiatalokat, akik tanárképzésben vesznek 
részt vagy tanárok; segítő szakemberként fiata-
lokkal dolgoznak; segítő szakembernek képezi 
magát és fiatalokkal szeretne dolgozni; vállalja, 
hogy 20-25 perces előadást, bemutatót tart a sa-
ját munkájáról, intézményéről, olyan prevenciós 
vagy egészségfejlesztési programról, amelyben 
részt vett. A táborozás ingyenes, a résztvevők 
számára a tábor teljes ideje alatt ingyen biztosít-
ják az étkezést és a kirándulás költségeit. A rövid 
bemutatkozót tartalmazó jelentkezési szándé-
kot a danielbotond@gmail.com e-mail címre 
kell eljuttatni. 

Körkép

A burgonya mennyisége, minő-
sége, felvásárlói köre képet ad a 
Gyergyói-medence szociális hely-
zetéről is, derül ki az Agromec tár-
sas vezetőjével folytatott beszél-
getésünkből. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az elmúlt 25-30 év rekordter-
mésére lehetett volna szá-
mítani, ha a jég el nem veri 

a gyergyói pityókát. A termés ennek 
ellenére sem mondható rossznak, a 
nagy hozam mellett alacsony árra kell 
számítani, de így sem kizárt, hogy 
télen „török krumplit” vásárolunk, 
tavasszal szemétdombra üríti pincéje 
tartalmát a gyergyói termelő. 

Sorban állás
a húszbanis krumpliért
Kóberes szekerek, rokolyás asz-

szonyok várnak sorukra az Agromec 
társas kapujában – krumplit vásárol-
nának. A gyenge minőségű gumók 
kilójának 20 bani az ára, s akik ingyen 
nem jutnak már hozzá, kifizetik ap-
rópénzen. A vaslábi részre idén nem 
burgonyát ültettünk, ezért vannak itt 
a roma családok. A korábbi években 
onnan szerezték be a télirevalót, nem 
volt mit kezdjünk a tolvajokkal – 
mondja Ferencz Béla társasvezető. A 
krumpliföldek őrzését, bármivel pró-
bálkoztak, nem sikerült tökéletesen 
megoldani, egy megoldás maradt: 
annyit ültetni, hogy a tolvajok után 
maradjon is termény. 

A napszámosok fele
gyergyói
Ez az első esztendő, amikor hely-

béliek is nagyobb számban jelent-
keznek idénymunkára. Korábban 
nehéz volt gyergyóiakat toborozni, 
a krumpliszedők szinte kivétel nél-
kül a „hegyen túlról érkeztek”. Tízéves 
kapcsolat van egy Neamţ megyei cso-
portvezetővel, ő szervezi a munkáso-
kat. A helybéliek munkakedvének egy 
okát látja a társasvezető: őket is utol-
érte a válság; munkahelyek szűntek 
meg, a tartalék pénzt, munkanélküli 
segélyt felélték, ráadásul egyre gyen-
gébb a gombatermés is. Teljesítmény 
szerint ugyan, de negyven lej átlagban 
a napszám, ami nem rossz kereset. 
Igaz, gyakori a személyzetcsere, ha egy 
másik termelő akár banikkal is többet 
kínál, másnap már oda pártolnak át az 
alkalmi munkások.

Az idegenből érkezők hűségeseb-
bek, többen egy évtizede járnak vissza 
Gyergyóba minden ősszel. A városvé-
gen kialakított szállóhelyük kicsit sem 
komfortos, mégsem kerül kevésbe a 
társasnak. „Ha a szálláshelyre befekte-
tett évi költségeket összeadnánk, akár 
palota is lehetne, mégis minden évben 
újabb kiadást jelent nekünk. Miután a 
pityókaszedők hazamennek, érkeznek 
a szomszédban lakó roma családok, s 
szó szerint kiürítik a szálláshelyeket. 
Elviszik az ágyakat, s mindent, ami 
mozgatható. Mi pedig maradunk a 
rendőrségi feljelentésekkel, következő 
évben pedig az újabb befektetéssel” – 
számol be Ferencz Béla. 
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hirdetés

Pál Árpád képviselő állítja, az or-
szágos anyagi problémák ellenére 
is van mód a kisember segítésére. 
Ugyancsak feladatának tartja a 
Gyilkostó helyzetének javítását – 
erre próbál összpontosítani az őszi 
ülésszakban.

B. K.„Az elmúlt években szü-
letett törvények töb-
bé-kevésbé segítették 

a kisembert, hogy visszakaphassa 
egykori birtokait, ám a gazdálko-
dás zökkenőmentességéhez még 

újabb szabályzatok meghozatala 
szükséges” – véli Pál Árpád. Az 
RMDSZ-es parlamenti képviselő 
ősztől egyik legfőbb célkitűzés-
ének tartja ezt segíteni. Kiemelte a 
közbirtokosságok működését sza-
bályzó előírásokat; ezek esetében 
módosításokat lát indokoltnak, 
melyek a társulás gazdasági és ka-
ritatív tevékenységeit egyértelmű-
en szabályoznák. Ugyanakkor a 
tagosítási törvény megszületését is 
támogatná, a gazdálkodó emberek-
nek nyújtva esélyt a folytatásra. „A 
munkaügyi bizottság tagjaként szor-

galmazni fogok minden olyan lépést, 
mely a munkavállaló érdekeit védi, a 
kisember támogatását látom legfon-
tosabbnak. Elismerem, országszinten 
nagy anyagi problémák vannak, de 
vannak olyan megoldások, amelyek 
nem mennek a gazdaság rovására, 
ugyanakkor a kisember javára válnak” 
– fogalmazott Pál Árpád, hangsúlyoz-
va. A gyergyószentmiklósi parla-
menti képviselő másik nagy terve 
Gyilkostó turisztikai vonzerejének 
növelése. Elmondta, az üdülőtelep 
nagy hiányossága az elkezdett, de 
be nem fejezett közművesítés.
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