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> Belakták a Szent Anna Gyermek
otthont az új lakók. „A diáknak az a 
dolga, hogy tanuljon” – szögezte le 
kedd esti prédikációjában Böjte Csaba 
ferences szerzetes azon a szentmisén, 
amelyet a tanévkezdésre átadott Szent 
Anna Gyermekotthon új lakóinak ce-
lebrált. Mint arról korábban már be-
számoltunk, az egykori szülészet épü-
letét a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
újíttatta fel, lakói pedig többnyire azok 

a fiatalok közül kerülnek ki, akik mos-
tanig Böjte Csaba ferences szerzetes 
gyergyószárhegyi otthonában nevel-
kedtek. Az idei tanévkezdésre egyéb-
ként az épület első részét sikerült fel-
újítani, itt öt lakószobában húsz diák 
lelt barátságos otthonra. A Szent Anna 
nevét viselő otthont a tanévnyitó szent-
mise alkalmából még nem szentelték 
fel, Böjte atya ugyanis akkor akarja az 
ünnepélyes szentelést megejteni, miu-
tán az épület hátsó részén is elkészültek 
a felújítási munkálatokkal. Ez pedig – 

Böjte Csaba atya tervei szerint – jövő 
tanévkezdésre esedékes.

> Még egy körforgalom lesz Gyergyó
szentmiklóson. Újabb körforgalmat 
alakítanak ki a Testvériség sugárút és a 
Tűzoltók utca kereszteződésénél, a Szent 
István-templom közelében. A forgalom 
átalakítását bemutató látványtervet az 
önkormányzat kedden délután helyezte 
el a Szent István téren, a lakosság az ez-
zel kapcsolatos észrevételeit, véleményét 
szeptember 19-ig nyújthatja be írásban 

a polgármesteri hivatal ügyfélszolgála-
ti irodáján. A 188 ezer lejt meghaladó 
munkálat kivitelezését két lépésben kép-
zelték el: előbb kialakítják a körforgal-
mat, majd térrendezési munkálatokat 
végeznek. Az új körforgalom terveit a 
Sabe Kft. készítette, a munkálatok kivi-
telezője pedig a Multipland Kft. A teret 
az építkezés megkezdésére szeptember 
20-án adják át a kivitelezőnek, a mun-
kálat futamideje közel egy hónap, vagyis 
október 15-ig el kell készülnie az új kör-
forgalomnak. ( Jánossy Alíz)

Körkép

Szeptember 23-a az a határ-
idő, amely megváltoztathatja a 
gyilkostói csatornaépítés sor-
sát. Bár elhangzott az is, hogy a 
város vissza kell fizesse az eddig 
kapott támogatást, a pénzt adó 
szaktárca állítja, visszafizetni 
nem kell, ellenben a további ösz-
szegek megvonása esedékes. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

E hónap 23-ig el kell számol-
junk az eddig elkészült mun-
kákkal a Környezetvédelmi 

Minisztériumnak – nyilatkozta a 
Gyergyószentmiklósi Polgármes-
teri Hivatal sajtószóvivője, Csibi 
Márti. – Ha ez nem történne meg, 
idén nem kapnánk további kor-
mánytámogatást a gyilkostói csa-
tornázás folytatására, de ez nem azt 
jelenti, hogy jövőre sem. Különben 
is el fogunk számolni határidőig – 
fűzte hozzá.

Elmondta azt is, a beruházási 
osztály munkatársai a helyszínen 
dolgoznak, az elszámolást készítik. 
A csatornázási munkálatokat egy-
előre még nem folytatják a kivitelező 
és a megrendelő közötti rendezetlen 
ügyek miatt. 

Sokkal szomorúbbnak látja a 
helyzetet Borboly Csaba, Hargi-
ta Megye Tanácsának elnöke, 
aki gyergyói sajtótájékoztató-
ján egyebek mellett kijelentette: 
Gyer  gyószentmiklós nem képes 
el költeni azt a pénzt sem, amit a 
kormány ad RMDSZ-es közben-
járásra. Elmondta: „Szeptember 
23-án a város jelentős összeget fog 
elveszíteni, mert nem költötte el. 
Gyilkostónál legfontosabb feladat 
megoldani a közművesítés kérdé-
sét, s erre 2008-ban Korodi Attila 
akkori miniszter közbenjárására si-
került külön alapokból pénzt sze-
rezni. A kiutalt pénzt tavaly sem, 
idén sem tudták elkölteni. Másfél 
millió lejt veszítünk el, vissza kell 
adni, amit megkaptunk”.

A megyei tanács elnöke 
nem titkolta azon nehézségeket 
sem, amelyek a megye és Gyer-
gyószentmiklós együttműködését 
jellemzik:

– Vastag dossziéban vannak a 
Gyergyószentmiklóssal folytatott 
levelezések. Sok mindent sze-
rettünk volna a várossal közösen 
megvalósítani, nem sikerült, s így 
a város rengeteg mindenről lema-
radt. Segíteni akartunk és akarunk 
a gyilkostói csatornázás és a határ-
vita megoldásában, a Csiky-kert 
rendbetételében. Ezen túl rengeteg 
olyan ügy volt, melynek érdekében, 
meg nem sértve a helyi tanács böl-
csességét, úgy gondoltuk, együtt-
működésben többet lehet tenni. 
Minden téren nehéz volt közösen 
dolgozni, de nem adtuk fel.

A gyilkostói közművesítés 
mi nisztériumi támogatása négy-
éves projekt, 2013-ig tart. 7,084 
millió lejes beruházásról van szó, 
melyből 5,948 millió lejt az állam 
biztosít. Para Loránd, a Környe-
zetvédelmi Minisztérium főtit-
kárhelyettese elmondta, az eltelt 
időszakban összesen 1 094 000 

lejt tudtak átutalni – ekkora ér-
tékű elvégzett munkálatról szá-
molt el a város. 

– Idén január elsejétől egymillió 
lej áll rendelkezésre, de nem kap-
tunk elszámolást. Csupán 290 000 
lejt tudtunk kiutalni májusig. Szep-
tember 23-ig várjuk a további elszá-
molásokat, s ha lesz számla, ellen-
őrizzük, majd folyósítjuk a további 
összegeket – közölte Para Loránd. 

A minisztérium képviselője el-
mondta azt is, hogy amennyiben 
a város nem tudja elkölteni a szá-
mára idénre elkülönített pénzt, az 
összeget októberben átcsoporto-
sítják, és olyan települések kap-
ják meg, amelyek haladást tud-
nak felmutatni beruházásaiknál. 
Arra a kérdésre, mi történik, ha 
Gyergyószentmiklós 2013-ig nem 
tudja elkölteni a közel 6 millió 
lejt, Para elmondta: a támogatást 
elveszíti, önerőből kell kiépítenie 
a gyilkostói csatornarendszert. 
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Gyilkostó hadiláBon áll a csatornázással

Kormánytámogatástól  
eshet el a város

hiáBavaló munka a téGlaGyárnál

Roma tanévkezdés  
nagy befektetéssel

Újabb 4700 lejre volt szükség ah-
hoz, hogy a tönkretett téglagyári 
iskolaépületben beindulhasson a 
tanítás. 103 roma diák számára 
kezdődik a tanítás, ugyanakkor 
halaszthatatlan a megoldáske-
resés: a város szívébe kellene 
költöztetni a roma tanodát.

B. K.

Száz betört ablaküveget cse-
réltek pár nap alatt a gyer-
gyószentmiklósi roma iskolán. 

Nincs ilyen sok ablaka, korántsem, 
viszont a pénteken kicserélteket 
hétfőn újra betörve találták a mun-
kások. A környékbeliek jelezték is 
nekik: hiába dolgoznak. 

A múlt tanév közben kivert 
közfalakat újraépítették, az osz-
tálytermek ajtajait, már amit nem 
vittek el egészében, kijavítgatták, 
az üveges részt préselt lemezzel he-
lyettesítették, meszeltek, a támla 
nélküli székeket, szétszedett pado-
kat helyrepofozgatták. A Vaskertes 
Iskolához tartozó, téglagyári roma 
iskola minden tanév végére romok-
ban áll, nagy összegeket kell ráköl-
teni, haszontalanul. A károknak 
sosem került meg a gazdája.

– 2005-ben adták át az új épüle-
tet, 2006-tól a Vaskertes Iskolához 
tartozik. Minden évben költségve-
tésünk tetemes részét a javításokra 
fordítjuk. Nemcsak iskolakezdés 
előtt, év közben is rendszeresen kell 
ott befektetni, a vas kilincsek, zárak 
eltűnnek, az ablakok betörnek… – 
mondja Csata Emese igazgató.

Nemrég Gyergyószentmiklós 
önkormányzata vitatta a roma 
iskola kérdését. Egyetértettek ab-

ban, hogy nagy hiba volt a romák 
lakóhelyének szomszédságába, a 
téglagyárhoz elhelyezni, a város 
belsejébe való költöztetéséhez vi-
szont nem találtak tanévkezdésig 
megfelelő ingatlant. Abban egye-
zett meg a testület, hogy idén még 
helyén marad az iskola, jövő tanévig 
kitalálnak egy jobb megoldást. Egy-
előre egy személy alkalmazására van 
lehetőség, aki a rendet felvigyázza, a 
rongálásokat próbálja megfékezni. 

A gyergyószentmiklósi romák 
iskoláztatását külön épületben 
néhai Varga István már 1996-ban 
szorgalmazta. 1997-ben egy osz-
tályt indítottak egy Kárpátok ut-
cai ingatlanban, a kezdeményező 
saját zsebéből vásárolt naponta 
kenyeret, margarint, az oktatók a 
magyar és cigány betűvetés mel-
lett kezet mosni, lábat letörülni is 
megtanították a kicsiket. Az ingat-
lanban az évek során négyosztály-
nyi gyerek kapott helyet, eladását 
követően építették fel a téglagyári 
roma iskolát. 

Varga István lánya, Carmen 
sok éven át segítette a romák isko-
láztatását, ma úgy gondolja, annak 
is örvendeni kell, hogy egyáltalán 
megmaradt a roma iskola. Egyetért, 
hogy a lakóhelyüktől távol eredmé-
nyesebb az I–VIII. osztályos gyere-
kek tanítása, egy központibb épüle-
tet kellene találni az oktatásra.

– Külön iskola szükséges, ve-
gyes osztályokban csak lenéznék 
őket. Kell az iskola, ha egyébre 
nem, legalább írni-olvasni a romák 
is meg kell tanuljanak. Már csak 
azért is, hogy ne lehessen félreve-
zetni őket – vélekedik Carmen.

Iskolakezdésre kész a roma tanoda. A javítócsapat nemsokára visszatérhet


