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> Gazdafórum Gyergyószentmik
lóson. Pénteken 18 órától gazda
fórumot szervez a mezőgazdasági 
minisztérium és az RMDSZ gyer
gyó szentmiklósi szervezete a Korona 
(egyházi ingatlan) tükörtermében, 
amelyre szeretettel meghívnak min
den érdeklődőt. A fórumon pályázati 
lehetőségekről, a fiatal gazda pályázati 
kiírás módosításairól, illetve az állami 
támogatásokról (földalapú, állatok 
utáni támogatás, tej, motorina) lesz 
szó. A találkozó meghívottja Tánczos 
Barna, a Mezőgazdasági és Vidékfej
lesztési Minisztérium államtitkára 

és Haschi András, a Mezőgazdasági 
Intervenciós és Kifizetési Ügynökség 
(APIA) Hargita megyei igazgatója. 
„Használja ki a lehetőséget, tegye fel 
kérdéseit, hallgassa meg szakemberek 
véleményét!” – olvasható a Barti Tiha
mér helyi RMDSZelnök és Lázár Zol
tán államtitkári tanácsos által jegyzett 
meghívóban.

> Az RMDSZ gratulál a városveze
tésnek a városnapok megszervezésé
ért. „Az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
választmánya gratulál a városnapok 
szervezőinek, akik fáradságos munká

val megszervezték az idén is városunk 
egyik legfontosabb rendezvényét” – 
olvasható a szerkesztőségünkbe eljut
tatott közleményben. Mint írják, örül
nek, hogy tovább folytatódik az a sok 
éves hagyomány, amely Szent Miklós 
napja alkalmára összegyűjti nemcsak 
a város, hanem az egész medence la
kosságát Gyergyószentmiklósra. „Sze
retnénk gratulálni mindazon szemé
lyeknek, akiket díjaztak a városnapok 
alkalmával. Ki szeretnénk emelni a 
díjazott diákok mellett azokat a taná
rokat is, akik hozzájárultak ezen diá
kok sikereihez, hiszen nagyon komoly 

és kitartó munkával tudták közösen 
elérni a kimagasló eredményeket” – 
olvasható továbbá a közleményben, 
amely arra is kitér, hogy „öröm mind
annyiunk számára, hogy városunk 
ezen fontos ünnepén bemutatásra 
került DarvasKozma József csíksze
redai esperes könyve, A csíksomlyói 
pünkösdi búcsú eredettörténete. A 
választmány ezért külön köszöne
tét fejezi ki a Gyergyószéki Keresz
ténydemokrata Mozgalomnak és a 
Gyergyószentmiklósi Örmény Katoli
kus Egyesületnek, akik megszervezték 
ezt a rangos könyvbemutatót.

Körkép
Több mint hatezer hektár terü-
let tulajdonosa, 3500 személy 
örülhet a hírnek: jelentősen 
megnő, akár meg is duplá-
zódhat az ez évi osztalék. A 
Gyergyószentmiklósi Közbir-
tokosság vezetősége viszont 
úgy látja: munkájukat a tör-
vények kétértelműsége és a 
be nem hajtható tartozások 
hátráltatják.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Tavalyelőtt 40, tavaly 70 
lej osztalékot kapott hek
táronként a Gyer gyó szent

miklósi Közbirtokosság minden 
tagja. Idén 500 000 lejt kötöttek 
le, ebből adják ki a járandóságot, 
és akár 150 lejről is szó lehetne, ha 
tisztázódna, hogy nem kell befi
zetni az államnak a 16 százalékos 
jövedelmi adót. Reális kilátás 130
135 lejre van, ez közel duplája a 
tavalyi osztaléknak – közölte Bíró 
Árpád elnök.

Fakitermelés és erdősítés
Tinka Kálmán alelnök és 

Bende István gazda részletesen 

beszámolt a 2011es esztendő 
tevékenységeiről is, melyeknek 
része a fakitermelés mellett az 

erdősítés is. Összesen 17 727 
köbméter fa került értékesítés
re, ebből viszont csupán 5897 

köbméter származik fővágásból, 
a többi főként gyérítésből adó
dó, gyengébb minőségű és ala
csonyabb árú faanyag. A lábon 
értékesített fa átlagára így 90 lej 
körüli lesz év végére.

Lemaradást kell bepótolni az 
erdősítés terén, ebben jelent nagy 
pénzspórlást, hogy a közbirto
kosság saját csemetekertet hozott 
létre. 20 áron gazdálkodva idén 
már 40 000 csemetét sikerült ki
ültetni, tavasszal 50 000 kétéves 
kisfenyő kerül az erdőbe, és to
vábbi 60 000 egyéves csemete van 
beiskolázva a kertben. Feleannyi
ba kerül a termesztett csemete, 
mintha készen vásárolnánk meg 
– tájékoztat a gazda, hozzátéve, 
az erdősítés mellett karbantartó 
munkákat végeztek idén is, 50 
hektáron felszabadító gyomfavá
gásra, 3 hektáron tisztítóvágásra 
került sor.

A tevékenység fékezői
Fékezik a tevékenységet és az 

anyagiak gyarapítását a kintlévő
ségek, illetve a még mindig vissza 
nem kapott erdős területek. Több 
cég évekkel ezelőtt a liciten nyert 
fát kitermelte, elszállította, ám mai 
napig sem fizette ki. – Próbálják 
behajtani a kintlévőséget – tájé
koztatott az elnök –, de tehetetle
nek például abban az esetben, ha az 
illető céget időközben felszámol
ták. Több mint 63 000 lej a legna
gyobb tartozás, a teljes kintlévőség 
meghaladja a 160 000 lejt.

Folyamatban van a közbirto
kossági területek telekkönyvezése, 
543 hektár kérdése már megoldó
dott, jövő év márciusáig további 
858 hektárra kerül sor. Szeretnék a 
teljes területet telekkönyveztetni, 
ám ennek feltétele, hogy visszakap
ják száz százalékban tulajdonukat. 
A tölgyesi részen 68 hektár ese
tén várják a tulajdonba helyezést, 
Gyilkostó belterületén 7 hektár 
még per alatt van, Magyarbékástól 
sikerült visszaperelni a 179 hektárt, 
ám az ítélet végrehajtása nem tör
tént meg, ezt újabb per indításával 
kellett kérni.

SzámveTéS A GyerGyóSzenTmiKlóSi KözbirToKoSSáGnál

Duplájára nőhet az osztalék

hí
rf

ol
ya

m

Dühös apuka bántalmazott a 
román tannyelvű Szent Miklós 
Gimnáziumban egy ötödikes 
fiút, mert állítólag a gyermek 
bántotta az ő elsős fiát. Az ötödi-
kes az ora international Segély-
szervezet gyergyószentmiklósi 
gyermekotthonának védence. 
baricz Ana, az iskola igazgató-
nője a fegyelmi bizottság bevo-
násával vizsgálja az ügyet, és 
feljelentést akar tenni a rend-
őrségen.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Szerdán délben a 12 órás 
szünetben – A „mai” vi
lág című blog (alunella.

blogspot.com) szerzőjének ér
tesülései szerint – egy apuka 
úgy próbált igazságot tenni az 
elsős gyermekét ért állítóla
gos sérelem miatt, hogy az Ora 
International Segélyszervezet 
gyergyószentmiklósi gyermek
otthonának gondozásában lévő 
ötödikes fiút „a blúzánál fogva 
felemelte, megpofozta és a fejét 
beverte a falba”. A blogger be
jegyzése szerint  „a feldühödött 
rendőrapuka kezéből az 5. osz
tályos gyereket a 9.es testvére 

vette ki, senki más nem mert 
közbeszólni.”

Szeretethiányos gyerek
– Egy olyan gyerekről van 

szó, akit az édesanyja kiskorában 
elhagyott, szeretetéhes, sokkal 
több megértésre van szüksége, 
mint azoknak a gyerekeknek, 
akik családban nőnek fel – je
lentette ki Jeszenszky Teréz, az 
Ora International Segélyszerve
zet vezetője. Mint magyarázta, 
a gyerek agresszív viselkedésére 
a gyermekotthonban is felfi
gyeltek, és nem tartja kizártnak, 
hogy valamikor bántalmazhatta 
az elsőst. 

– Ez azonban nem jogosít fel 
egyetlen szülőt sem arra, hogy 
egy sors által is vert gyermeket 
bántalmazzon – jelentette ki a 
szervezet vezetője, állítva, hogy 
sem őt, sem Tusa Lajost, az ott
hon vezetőjét nem kereste fel a 
bántalmazó apuka semmilyen 
panasszal. Ennek ellenére a se

gélyszervezet vezetője nem óhajt 
feljelentést tenni, mint mondta, 
az iskolára bízza az ügy megol
dását, viszont elvárja a tanintéz
ménytől, hogy figyelmesebben, 
sokkal több szeretettel és meg
értéssel viszonyuljanak a szüleik 
által elhagyott, intézetben nevel
kedő gyerekekhez.

nincs helye
az agressziónak!
Baricz Ana, a Szent Miklós 

Gimnázium igazgatónője tisz
tázta, hogy a gyermeket bántal
mazó apuka nem rendőr, hanem 
tisztviselő a személyi nyilvántartó 
irodában. Arra is kitért, hogy ösz
szehívta a fegyelmi bizottságot és 
kivizsgálást rendelt el az ügyben. 

– Kikérdeztem a gyereket, 
tanárokkal és diákokkal írat
tam nyilatkozatot, de senki 
nem állította azt, hogy az apu
ka megütötte volna – jelentette 
ki Baricz Ana, aki szerint az vi
szont tény, hogy a férfi a blúzá

tól fogva megragadta a gyerme
ket. Mint magyarázta, állítólag 
az ötödikes, amikor az apa kér
dőre vonta, azt mondta, hogy 

az igazgatónővel akar beszélni, 
mire az apa a blúzától fogva 
megrándította, azzal, hogy majd 
ő odaviszi. 

– Az iskolánkban nincs he
lye semmilyen agressziónak, 
sem verbálisnak, sem fizikainak. 
Kivizsgáljuk az ügyet, és felje
lentést teszek a rendőrségen – 
szögezte le az igazgatónő.

Közbirtokossági vezetők. Tevékenységüket az osztalék tükrözheti

A Szent Miklós Gimnázium
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Az igazgatónő feljelentést tervez


