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Háromkútra látogattak a 
Magyar  Országgyűlés  
Nemzeti Összetartozás 

Bizottsága, illetve a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat képvi-
selői csütörtökön. A magyar-ma-
gyar összefogással nem egészen 
két éve megépült iskolában a 
mostani állapotok iránt érdek-
lődtek. Elégedettek voltak a lá-
tottakkal.

Az iskolaépítés ügyének fel-
karolása mellett  a Nemzet-
közi Gyermekmentő Szolgálat 
magyarországi orvoscsoportja 
már több alkalommal is vég-
zett szűrővizsgálatokat, gyógy-
kezeléseket a településen, sőt 
olyan alkalom is volt, amikor 
a szervezet közreműködésé-
vel sajtmester oktatta a falu-
beli érdeklődőket az érlelt sajt 
készítésének fortélyaira. Most, 

Edvi Péter elnök meghívására a 
Magyar Országgyűlés Nemze-
ti Összetartozás Bizottságának 
tagjai látogattak el a Székelyföld 
és Moldva határán fekvő telepü-
lésre, hogy bepillantást nyerje-
nek annak a tanintézetnek az 
életébe, amely részben a magyar 
állam támogatása révén működ-
het mai formájában.

A végeken is megőrizni a magyar 
nyelvet, kultúrát 

„Minden magyar felelős min-
den magyarért” – idézte Sza-
bó Dezső írót Pánczél Károly, 
a Nemzeti Összetartozás Bi-
zottságának elnöke. „Ez fele-
lősségvállalás: odafigyelünk az 
elszakított országrészek ma-
gyarjaira, azon belül különösen 
a szórványra, és természetesen 

a diaszpórára is. A háromkúti 
iskola építését, felszerelését is 
részben a magyar állam, de 
a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat, Egerből egy vál-
lalkozótársaság, illetve helyi, 
környékbeli vállalkozók támo-
gatták. Ennek köszönhetően ma 
egy tiszta, szép, világos intéz-
mény tudja fogadni a gyerekeket. 
Nagyon fontos, hogy a magyar 
nyelvet, kultúrát, az identitást 
őrzi egy magyar intézmény itt is, 

Háromkúton, a végeken” – fogal-
mazott Pánczél Károly.

23 gyermek lakja az épületet

Így gondolja Imre Anna taní-
tónő is, aki új helyszínt álmo-
dott a magyar oktatásnak akkor, 
amikor porig égett a régi tanoda. 
2012-ben történt a szerencsét-
lenség, három évbe telt, amíg a 
tanítónő törekvései valóra vál-
tak, és végre méltó helye lett az 

oktatásnak. A köztes idő alatt egy 
lakóházban zajlottak az elemi is-
kolai és óvodai tevékenységek.

Az új épületben tágas termet 
birtokolnak az óvodások, egy 
másik nagy helyiségben együtt 
tanulnak a második, harma-
dik és negyedikesek, egy kisebb 
helyiségben pedig az előkészí-
tősök és az elsősök. Összesen 
23-an vannak, két tanítónő és 
egy óvónő oktatja, neveli őket.

PETHŐ MELÁNIA

Magyarországi küldöttség látogatott Háromkútra

Megérte támogatni a háromkúti iskolát

Házigazdák és vendégeik. Kellemes hangulatú volt a találkozás

A SZERZŐ FELVÉTELE
„A magyar kormány, egri vállalkozók és a Nem-

zetközi Gyermekmentő Szolgálat nagyon jó mun-

kát végzett, mert úgy látom, hogy a háromkúti 

iskolában a gyerekek jól érzik magukat, kedvesek, 

mosolygósak, elégedettek. Ez volt a cél az új 

iskola építésekor” – jelentette ki dr. Edvi Péter, a  

jótékonysági szervezet magyarországi elnöke. 

Riadalmat keltett Gyergyó-
szent miklóson egy szerdán 
közzétett fotó. Lovasfogat lát-
ható rajta, a szekér roskadásig 
megpakolva utazótáskákkal, 
zsákokkal,  mindenféle ba-
tyuval, a bakon és köröskörül 
romák vannak. Egy busznyi 
idegen érkezett, itt fognak lete-
lepedni – közli a kontyosrádió.

A közölt fénykép mellé ha-
mar kikerekedett a hátbor-
zongató történet: autóbusznyi 
roma érkezett egy olaszorszá-
gi busszal. Itt fognak megte-
lepedni. Egyesek tudni vélték 
azt is, hogy valakik idecsalo-
gatták, tán le is fizették, hogy 
a várost válasszák új lakó-
helyükként. A romakérdésre 
igencsak érzékeny lakosság ri-
adalmát szeretnénk az alábbi-
akban eloszlatni. 

A frissen megválasztott ro-
ma képviselők feladatai kö-

zött szerepel, hogy ha idegen 
személyek érkezéséről sze-
reznek tudomást, azt jelzik az 
önkormányzatnak. Továbbá a 
lakosságnyilvántartó irodánál 
sem szerezhet gyer gyó szent-
miklósi lakhelyről szóló sze-
mélyi igazolványt csak úgy az 
idegen. Aki nem tud tulajdonjo-
gi aktát felmutatni, hogy ingat-
lannal rendelkezik a városban, 
nem kap személyit – tájékozta-
tott az önkormányzat sajtószó-
vivője, Fórika Krisztina. Azt is 
elmondta, a helyi rendőrséggel 
egyeztetve kiderült a szerdai 
hírek valóságtartalma. Nem 
egy busznyi roma érkezett a 
városba megtelepedni, hanem 
egy busszal érkeztek haza töb-
ben azok közül, akik mostaná-
ig Palermóban dolgoztak. Nem 
idegenek, hanem a „mieink”, 
téglagyári lakosok.

BALÁZS KATALIN

A Gyergyói Vállalkozók Klub-
ja szervezésében újabb ese-
ményre kerül sor, ahol Szilágyi 
Nándor pályázatíró szakember 
tart bővebb tájékoztatást az idei 
legvártabb pályázati kiírásról, 
a Start Up Nation-programról.

Nagyszabású vállalkozásösz-
tönző programot indított a kor-
mány, a következő időszakban 
országos szinten 10 000 kis- és 
középvállalkozás alapítását és 

működését finanszírozzák. A 
májusban induló Startup Nation 
– Románia program révén a kis- 
és középvállalkozások egyen-
ként 200 000 lejig terjedő, de 
minimis jellegű, vissza nem té-
rítendő összegeket kaphatnak. 
Számítások szerint a 10 000 
újonnan alapított cég legalább 
20 000 új munkahelyet fog lét-
rehozni, hiszen feltétel az, hogy 
minden vállalkozás legkeve-

sebb két munkavállalót alkal-
mazzon meghatározatlan időre 
kötött munkaszerződéssel, és 
a munkahelyeket legkevesebb 
három évig meg kell tartania.

Az érdeklődők bővebb tájé-
koztatást kaphatnak a program 
további feltételeiről ma, május 
19-én 17 órától a Szent Bene-
dek Tanulmányi Központ 1-es 
termében.

B. K.

Rémhír a romák betelepedése

Pályázati tájékoztató

A hírnek fele igaz. Cigányok tényleg jöttek
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Ismerkedés, közös gondolko-

dás és információcsere: ezek 
a székelyföldi városok polgár-
mesterei találkozójának főbb 
témái. A városvezetők most elő-
ször látogattak el ilyen céllal 
Gyergyószentmiklósra, ponto-
sabban Gyilkostóra.

Gyergyószentmiklós elsősor-
ban turizmusban – mint a helyi 
gazdaság meghatározó ágaza-
tában – gondolkodik, ezért is 
volt a Gyilkostó üdülőtelep a ta-
lálkozó helyszíne – mondta el 
Nagy Zoltán, a házigazda pol-
gármester a találkozó szüneté-
ben. A Gyilkos-tó és környéke 

olyan természeti látványosság, 
amely kiemelkedő Székelyföld, 
Erdély szinten. Erre is alapozva 
szeretne meghatározó szerepet 
betölteni a térség turizmusában 
Gyergyószentmiklós. Az esemé-
nyen ezért hangsúlyos szerepet 
kaptak olyan témák, mint egy 
egységes Székelyföld-arculat és 
közös desztinációmenedzsment 
kidolgozása, működtetése. Er-
ről beszéltek a meghívott szak-
emberek, azaz Nagy Benedek 
és Csibi József. Kolumbán Gá-
bor és Kisné Portik Irén pedig a 
falu és város együttműködésé-
nek szükségével, lehetőségeivel 

kapcsolatos kérdéseket boncol-
gattak. 

Az eseményen 12 székelyföldi 
város elöljárói voltak jelen. Amint 
Nagy Zoltán elmondta, még az 
ismerkedés fázisánál tart az 
együttműködés. A találkozókon 
a vendéglátók ismertetik azo-
kat a körülményeket, adottságo-
kat és problémákat, amelyekkel 
együtt él az adott város, hogy a 
későbbiekben a lehetőségek sze-
rint közösen keressenek megol-
dásokat a felmerülő kérdésekre. 
A cél természetesen, hogy hosz-
szú távon közös projektek, meg-
valósítások is szülessenek.

Fontos szempont még az ilyen 
találkozókon, hogy információ-
csere is zajlik, hiszen egyes 
városvezetők könnyebben, gyor-
sabban jutnak el olyan értesü-
lésekhez, amelyek a többiek 
számára is hasznosak lehetnek, 
és ezeket meg is osztják a kol-
légáikkal. Az esemény alkalmat 
adott arra is, hogy a székelyföldi 
elöljárók kipróbálhassák a Kis-
Cohárd sziklafalán a tavaly ki-
épített via ferrata mászóutat.

GERGELY IMRE

Polgármester-találkozó volt Gyilkostón

Főként a turizmus lehetőségei szerepeltek a találkozó napirendjén 
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