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> Gyergyószéki Fiatal Pedagó-
gusok Fóruma. Több mint harminc 
résztvevője volt a harmadik alkalom-
mal megszervezett Gyergyószéki Fiatal 
Pedagógusok Fórumának, amelynek 
központi témája a diákok nevelése és 
motiválása volt. A november 26–27-
én a gyergyószentmiklósi Lázár Pan-
zióban tartott rendezvényt Gyergyó 
Terület Ifjúsági Tanácsa (GYTIT) és 
Hargita Megye Tanácsa szervezte. „A 
pedagógusok munkája nemcsak az ok-
tatási intézményekben fontos, hanem 
társadalomépítő szerepe is van” – han-
goztatta Bende Sándor megyei taná-

csos a megnyitón. Magyari Levente, a 
GYTIT elnöke szerint a pedagógusok-
nak példát kell mutatniuk a közösség-
nek, amelyben élnek. „Fontosnak tar-
tom az iskolán kívüli hasznos szakmai 
és szabadidős programokat” – jelezte 
Borboly Csaba tanácselnök, aki a ren-
dezvényen bemutatta a megyei tanács 
pedagógusokkal való együttműködési 
programjait. Ugyanakkor kifejtette, 
várja a pedagógusok kezdeményezése-
it, és felajánlotta segítségét a székelység 
története és a helyismereti témakö-
rökhöz hasonlóan újabb helyi ötletek 
megvalósításához. A kétnapos rendez-

vény során Veres-Nagy Tímea és Szőcs 
Edit tartott gyakorlati foglalkozásokat, 
vasárnap dr. Dézsi Zoltán A tehetség fej-
lesztés, tehetséggondozás lehetőségei az 
új tanügyi törvény keretein belül cím-
mel tartott előadást. György Emőke 
a szülői értekezlet, kommunikáció a 
szülőkkel témakört járta körül előadá-
sában.

> Program szerint osztják az élel-
miszer-támogatást. December 20-ig, 
hétfőn, kedden és szerdán 12–14 óra 
között osztják az élelmiszer-támoga-
tást – tájékoztatott Papuc Anna-Má-

ria, a gyergyószentmiklósi szociális 
iroda munkatársa. Mint mondta, az 
élelmiszer-támogatást a 400 lejen aluli 
összeget kapó kisnyugdíjasok, a nyil-
vántartásban lévő munkanélküliek, a 
fogyatékkal élők és a szociális segélyre 
jogosultak vehetik át. Az élelmiszer-
csomag 14 kg lisztet, 9 kg kukoricalisz-
tet, 2 kg száraztésztát, 1,10 kg kekszet, 
8 kg rizst, 1,5 kg tejport tartalmaz. 
Gyergyószentmiklóson 1998 személy 
jogosult élelmiszer-segélyre, közülük 
718-an szociális segélyre jogosultak, 
337-en munkanélküliek, 605-en nyug-
díjasok és 338-an fogyatékosok.
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Szennyvíz- éS egyéb gondok a SzociáliS lakáSokban

Panaszkodnak a lakók

közSégközpont-SzépítéS ditróban

Új járdán jobban látszik a szemét

penészednek a lakások, a szenny-
víz gyakran elárasztja a földszin-
ti lakásokat, a szárítóba „csak 
egyesek mehetnek be”, méltány-
talanul sokat fizetnek a lépcső-
házi világításért, a gázórákat fel-
szerelték, majd leszerelték és el-
vitték. ráadásul hiába fordulnak 
panaszukkal bárhová, mert csak 
goromba elutasításban részesül-
nek – állítják a szociális lakások 
lakói gyergyószentmiklóson. 
burján róbertnek, a szociális la-
kások ügykezelésével megbízott 
hivatali alkalmazottnak minden-
re van magyarázata.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Egy hétig nem mostunk, 
mert a földszinti lakó-
nál minden jött vissza a 

kanálisból” – panaszolta az egyik, 
neve elhallgatását kérő lakó, aki 
leginkább attól tart, ha megtud-
ják az illetékesek, hogy kitálalt a 
sajtónak, öt év múltával nem hosz-
szabbítanák meg szerződését, és az 
utcára kerül családjával. Mint több 
lakó is hangsúlyozta, a szennyvíz-
elvezető rendszerrel meglehetősen 
gyakoriak a problémák a szociális 
lakásokban, ezt pedig szerintük az 

okozza, hogy a szennyvíznek nincs 
megfelelő lefolyása. Ugyanakkor 
azt is nehezményezték, hogy ami-
kor panaszukkal felkeresték Bur-
ján Róbertet, a szociális lakások 
ügykezelésével megbízott hivatali 
alkalmazottat, az gorombán visel-
kedett velük. Mellesleg a lépcső-
házakban közzétett, csatornára 
vonatkozó „szabályzat” önmagáért 
beszél. „A vécékagylóba csak azt 

engedünk bele, ami a gyomrun-
kon és a vesénken már átment!” 
– olvasható a felszólításban, amely 
arra is kitér, hogy meghibásodás 
esetén a javítás költségei a lakókat 
terhelik. A lakókat terheli a lép-
csőházi világítás költsége is, ami 
ellen csupán azért tiltakoznak, 
mert méltánytalanul soknak talál-
ják. „39 lejt fizettem utóbb, míg a 
saját lakásom áramfogyasztására 

mindössze 15 lejt” – méltatlanko-
dott egy másik lakó, aki egyebek 
mellett azt is nehezményezi, hogy 
a nyáron gyűjtögetett „pityókáját” 
nincs ahol tartania, mert az eme-
leten lévő szárítóhoz nem kapott 
kulcsot, és hasztalan kéri azt az ille-
tékestől. Többen is panaszkodtak 
arra, hogy a lakásuk penészedik, 
ami az egészségüket veszélyezte-
ti, de ennek kiküszöbölésére sem 
kapnak senkitől segítséget. 

Burján Róbert, a polgármeste-
ri hivatal illetékese lapunk kérdé-
sére elmondta: a lefolyórendszer 
gyakori meghibásodását a nem 
megfelelő használat okozza, il-
letve az a tény, hogy egy szi-
vattyúrendszeren keresztül jut 
a szociális lakások szennyvize a 
városi hálózatba. A méltányta-
lanul magas lépcsőházi világí-
tással kapcsolatosan az mondta: 
„a polgármesteri hivatal jogi 
személyként fizeti az áramot, 
és ezt osztják el a lakók között”. 
Ugyanakkor úgy véli, a lakóknak 
nincs joguk a szárítót zöldségtá-
rolásra használni, merő véletlen-
ségből néhány lakó lakáskulcsa 
talál a szárítóhoz, és így történhe-
tett meg, hogy egyesek használják 
a felületet, míg mások nem.

A gyergyói szociális lakások. Nem rendeltetésszerű gondok fotó: jánossy alíz

elkészült a parkban a sétány, 
napok kérdése, és a líceum 
előtt is befejezik a járdaépítést. 
ditróban korántsem ér ezzel 
véget a községközpont szépí-
tése, fejlesztése:  jövőre újabb 
szakaszokra kerül új járda, és 
átszervezik a közterület-kar-
bantartási szolgáltatást is. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Idén 800-850 négyzetméter-
nyi járda kiépítését tervezte 
Ditró önkormányzata, így ke-

rült térkő a park sétányának teljes 
hosszára, illetve most épül járda 
a Puskás Tivadar Líceum előtti 

részen is. Puskás Elemér polgár-
mester elmondta, a munkálat egy 
jövőre is átnyúló projekt része: azt 
tervezik, hogy 600 ezer lejből – az 
összeg harmadát a megyei tanács 
állta – összesen 4000 négyzetmé-
ternyi járdát építenek a település 
lakóinak. A községközpont rend-
betételét célzó tervben 2009-ben 
már felújították a művelődési 
házat, lefektették a víz- és szenny-
vízhálózatot, a líceum udvarát új 
kerítés veszi körül, ennek színével 
egyeznek a Kossuth Lajos park-
ban e napokban elhelyezett pa-
dok is. A központi részen lévő in-
gatlanok tulajdonosai felszólítást 
kaptak a helyi önkormányzattól, 

hogy épületeik homlokzatát te-
gyék rendbe.

– Jövőre, ha kész lesz a járda, 
szeretnénk egy járdatisztító gépet 
vásárolni. Az új járófelületen job-
ban látszik majd a szemét – tervez a 
polgármester. Az is az elképzelések 
között szerepel, hogy a közterület-
karbantartási munkálatokat egy 
helyi cégre bízzák, így a jelenlegi, 
egyetlen zöldövezet-kezelő helyett 
egy csapat látná el ezt a feladatot, 
felügyelné a köztisztaságot. 

A községközpont rendezé-
sének része lenne a tíz tömbház 
külső felújítása is, ezt a lakásszi-
getelési program révén szeretnék 
elérni. Már létrehozták a lakószö-

vetséget, megterveztették a mun-
kálatokat, csak a kiírásra várnak, 
hogy kormánypénzt kaphassanak 
tervükhöz. 

A 108 lakrészt magában foglaló 
tömbházak a 70-es években, a bú-
torgyár terjeszkedésekor épültek 
a „gyáristák” számára, csatorna-
hálózat nélkül. A vizet egy kútból 
nyerték, azt pumpálták fel a tar-
tályba – a községi vízrendszerhez 
csak 2010-ben csatlakoztatták. Az 
utóbbi években sikerült rendezni 
a tömbházak körüli teret, tervben 
van egy kis focipálya létrehozása, 
illetve a tömbházszigetelés után a 
központi fűtésrendszer kiépítése is 
– tudtuk meg Puskás Eleméről.A Hóvirág-barlang fotó: dezső lászló

Gyámot keresnek 
a Hóvirág- 
barlangnak

B. K.

Hét hónapos projekt végére 
ért az Amőba Öko Köz-
pont, partnerségben a 

Gyilkostó Adventure Egyesülettel 
és a Békás-szoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Parkkal. E szervezetek 
150 középiskolás bevonásával vé-
geztek felméréseket, kutatásokat 
kaszálókon, legelőkön és barlan-
gokban. A Mol és a Polgártárs 
Alapítvány által támogatott, 25 
400 lej összértékű projekt végén 
egy ismertető kiadvány jelent meg, 
melyben a tapasztalatokat összeg-
zik, illetve felhívják az érintettek 
figyelmét, tevékenységükkel mi-
lyen változásokat tudnak előidéz-
ni az élővilágban. A pályázatban 
részt vevők kettős vizsgálódást 
folytattak: megnézték, hogy le-
gelők, kaszálók esetében hogyan 
változik a biodiverzitás, ha nem 
művelik, legeltetik a területet, és 
ha megfelelő gazdálkodás zajlik 
rajta, ugyanakkor terepszemlét 
tartottak a Súgó- és Hóvirág-bar-
langban. Egyértelmű volt a követ-
keztetés: a barlangnak gyámra van 
szüksége, s ez a Hóvirág esetében 
csak papíron létezik. A Békás-
szoros–Nagyhagymás Nemzeti 
Park igazgatója, Hegyi Barna el-
mondta, e projekt is ösztönzi, hogy 
tárgyalásokat folytasson – év végé-
ig kiderül, sikerül-e megszerezni a 
gyámságot, és ha igen, pár évre le-
zárják, kitisztítják az 1970-es évek-
től ismert, de máris megrongált, 
felfüstölt cseppkőbarlangot. 


