
Tűzszerészeket riadóztat-
tak csütörtökön, amikor egy 
gyergyószentmiklósi, Kavics-
bánya utcai telken egy fel nem 
robbant, vélhetően a második 
világháborúból származó lö-
vedéket találtak. A 37 mm-es 
kaliberű bomba egy raktár le-
bontása után, a tereprendezés 
során került elő a föld alól. A 
Hargita Megyei Olt Készenléti 
Felügyelőség tűzszerész szak-
emberei érkeztek a helyszín-
re, és biztonságosan kiemelték, 

majd elszállították a veszélyes 
tárgyat. Ezt később megsemmi-
sítik. A gyergyószentmiklósi és 
más helységekben történt ha-
sonló esetek kapcsán a készen-
léti felügyelőség tájékoztatást 
adott ki, melyben arra figyel-
meztetik az embereket, hogy mi 
a teendő, ha hasonló robbanó-
anyagokra bukkannának. 

A legfontosabb, hogy ne nyúl-
janak a veszélyes tárgyhoz, 
és azonnal értesítsék a ható-
ságokat a 112-es sürgősségi 

hívószámon. Nyomatékosan fel-
hívják a figyelmet arra, ne moz-
dítsák el a helyükről a fel nem 
robbant lőszereket, ne szed-
jék szét vagy ne adják el fém-
hulladékként, ne használják a 
felfedezett lőszereket különbö-
ző szerszámok és dísztárgyak 
barkácsolására, ne ütögessék, 
ne vágják el vagy ne szedjék 
szét ezeket, ne gyújtsanak nyílt 
tüzet a felfedezett, fel nem rob-
bant lőszerek közelében.

GERGELY IMRE

AKTUÁLIS 3Gyergyói Hírlap  2018. április 16., hétfő

Egyelőre tizenegy háromkúti 
család jelentkezett ar-
ra a projektre, amelyet a 

Caritas Vidékfejlesztés hirdetett 
meg a településen. Konyhakerti 
növények termesztését szeret-
né segíteni a szervezet, mi több, 
a melegebb éghajlatot igénylő pa-
radicsom, uborka megtermesz-
téséhez is segítséget nyújtanak: 
fóliaházak építését támogatják.

Közös munkával maradandót

„Háromkút eléggé elszigetelt 
térség, ahol mindenki mezőgaz-
dasággal foglalkozik, viszont 
nincs a faluban bolt, mindent 
maguknak termelnek meg a he-
lyiek. Maguknak sütik a ke-
nyeret, növénytermesztéssel, 
á l la t tar tással  fog la lkoznak.  
Többségében magyar közösség-
ről van szó, fontos, hogy meg-
ő r i z z é k  h a g y o m á n y a i k a t ,  
szokásaikat. Sajnos, az elván-
dorlás itt is probléma, azért sze-
retnénk minél több segítséget 
nyújtani, hogy a fiatalok itthon 
maradjanak. Több képzést is 
szerveztünk már a településen, 

ezekből született aztán az az el-
gondolás, hogy közös munkával 
próbáljunk valami maradan-
dót alkotni” – közölte lapunkkal 
Kémenes László, a Caritas Vi-
dékfejlesztés munkatársa. A „fó-
liaházas projekt” is az említett 
gondolat mentén született meg 
– tette hozzá. „Nem kell bejön-
ni a gyergyószentmiklósi piacra 
egy kiló paradicsomot, uborkát 
megvenni, hanem ott, azon a hi-
deg vidéken is ezeket a zöldsége-
ket meg tudják termelni, ezáltal 
az erre szánt pénzt egyébre is 
tudják költeni” – emelte ki az 
előnyöket. Hozzátette, ebben a 
projektben lényegében egy ösz-
szefogásról van szó, sokkal in-
kább az erkölcsi támogatás, a 
hosszú távú megtérülés a fontos, 
mintsem az anyagi segítség.

Bizakodva a sikerélményben

„Pénteken felépítettük az el-
ső fóliaházat. Nagyon jó hangu-
latú kaláka volt. Azok a helyiek 
segítettek, akik részt vesznek a 
projektben, és saját udvarukon, 
kertjükben maguk fogják meg-

építeni a melegházakat az elkö-
vetkező napokban” – mondta el 
lapunknak a szárhegyi Lu kács 
Géza. Beavatott, őt gazdálkodó-
ként, kertészként keresték meg 
a Caritas Vidékfejlesztés mun-
katársai, szakmai segítséget 
kérve tőle. „Háromkút huzatos 
hely, kevés termőterülettel. A ta-
laj kötött, agyagos, viszont a rá 
hordott istállótrágya miatt al-
kalmas a zöldségtermesztésre. 
Van hely, ahova belesüllyedtem, 
olyan finomra fel van javítva a 
föld. Kellő információk birtoká-
ban és odafigyeléssel biztos, 
hogy eredményesen fognak tud-
ni kertészkedni a helyiek” – 
mondja Lukács Géza. Üdvözli a 
Caritas kezdeményezését. Hang-
súlyozza, a fóliaházakban való 

kertészkedést a háromkútiak is 
megtapasztalhatják, megízlel-
hetik, milyen a házilag termesz-
tett, frissen szedett zöldség, 
és nem kell többé gondjuk le-
gyen arra, hogy a beszerzést, 
fuvarozást a falugondnokra bíz-
zák. Nem mellesleg, pénzmeg-
takarítást is jelent a háztáji 
előállítása – emeli ki a gazda. A 
háromkútiak életvitelét sem fog-
ja felborítani a kertészkedés, a 
kaszálást és a vele járó teendő-
ket nem kell majd megszakítsák 
vagy hanyagolják azért, mert ép-
pen öntözni kell; a fóliaházakat 
csepegtető öntözőrendszerrel 
szerelik fel. „Annyi lesz a dol-
guk, hogy elfordítsák a vízcsa-
pot” – mutatott rá Lukács Géza. 
Elmondta, hogy kísérletképpen 

a melegházak mellé kialakított 
kiskertekbe, a vetemények mel-
lé néhány paradicsompalántát is 
ültetnek, „olyan fajtát, ami hideg 
vidéken már bizonyított”. Ez-
zel az a cél, hogy azok is kedvet 
kapjanak a paradicsomtermesz-
téshez, akik nem szeretnének 
fóliaházat építeni az udvarukra. 
„A lényeg, hogy kedvet kapjanak 
az emberek. Ha lesz sikerél-
mény, valószínű, hogy akár még 
egy fóliaházat is összeeszká-
bálnak maguknak. Az a fontos, 
hogy vegyék észre, meg lehet 
csinálni” – fogalmaz a szárhe-
gyi gazda.

Bővíthető a program

A programba jelentkezéses 
alapon kapcsolódott be a ti-
zenegy család – tudtuk meg. 
Valamennyien vállalták, hogy 
gondozzák, ápolják a fóliákat, 
betartják a szakemberek taná-
csait. Szakmai segítséget már 
kaptak és a továbbiakban is kap-
nak Lukács Géza mellett egy 
svájci kertésztől is. „Ha sike-
resnek bizonyul ez a kezdemé-
nyezés, és lesz még jelentkező, 
nem kizárt, hogy tovább bővít-
jük a programot, de először látni 
kell, hogy hogyan alakul ennek a 
11 fóliának a sorsa” – szögezi le 
a Caritas Vidékfejlesztés mun-
katársa. Kémenes László kö-
zölte továbbá, hogy az ütemterv 
szerint a 11 fóliaház május kö-
zepéig kell felépüljön. A gazdák 
segítséget kapnak az összesze-
relésnél, de a munka dandárját 
ők kell elvégezzék. A palántá-
kat támogatásba kapják, ezeket 
május második felében ültetik 
majd el szakember koordinálá-
sa mellett.

PETHŐ MELÁNIA

Fóliaházakat állítottak Háromkúton

Paradicsomtermelés a sziklák között

12 négyzetméteres melegház. „Kicsi helyen is elérhető nagy siker” 

A kisebb lövedék is veszélyes 

Konyhakerti növények termesztését szeretnék 

meghonosítani a hegyek közé zárt Háromkúton, 

ebben nyújt segítséget a helyieknek a Caritas 

Vidékfejlesztés és partnerszervezete, a svájci 

Mythen-Fonds. Fóliaházak építéséhez nyújtanak 

támogatást a településen, palántákon és vetőmag-

okon kívül szakmai tanácsadást is biztosítanak 

azoknak, akik vevők a kezdeményezésre. Az első 

melegházat pénteken építették fel.
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Háborús lövedéket találtak Áramkiesésre 
figyelmeztetnek
Transzformátort cserél 
Ditróban a szolgáltató, emi-
att a Puskás Tivadar és a 
Szépdomb utcában, illetve a 
tömbházaknál árammegsza-
kításra kell számítani szer-
dán, április 18-án, reggel 8 és 
10 óra között. 
Ugyancsak áramátalakí-
tó cseréje miatt szünetel a 
szolgáltatás szerdán 14 és 
16 óra között Gyergyó szent-
miklóson is a Gyilkostó su-
gárúton, a Szurokfőző utcá-
ban, a Vár utcában és az Erdő 
utcában. Ugyanezen a napon 
16 és 18 óra között pedig a 
Bucsin negyed 5-ös, 7-es, 10-
es, 11-es, 12-es, 13-as és 14-
es számú tömbházaiban lesz 
áramkiesés. 
Április 19-én 9 és 15 óra kö-
zött a műjégpálya hálóza-
tának megtáplálása miatt a 
Makkos, Tűzoltók és Kis Antal 
utcában lesz árammegsza-
kítás.

Fedezzük fel a környezetünk-
ben lévő egyik kincsünket! – szól 
a felhívás. Szerdán, április 18-án 
18 órától a gyergyószentmiklósi 
Centrál kávé- és teaházban 
Lemhényi Pál nyugdíjas erdész-
mérnök adja át tudását a tisza-
fáról, egy elfeledett természeti 
értékünkről. Az előadásra a Ta-

nuljunk egymástól eseményso-
rozat részeként kerül sor a 
szokásos jó hangulatú kávéhá-
zi környezetben. A tiszafát mi-
felénk ma nem sokan ismerik, 
pedig itt a közelben is megtalál-
ható, de kevesek számára látha-
tó. Jelentősebb előfordulási helye 
nálunk a Békás-szoros, csak al-

pinisták számára hozzáférhető 
sziklavilága. Régebben azonban 
egyáltalán nem volt ritka ez a fa 
Gyergyószéken sem. A megtalált 
csutakok alapján következtethe-
tő: a tiszafának egykor jelentős 
előfordulása volt itt. Tarisznyás 
Márton művei szerint nagy sze-
repet játszott a vízi építkezések 

terén, malmok, vízi fűrészek, gá-
tak épültek ebből az anyagból. 
A gyergyószentmiklósi örmény 
templom bejáratánál áll egy fe-
szület, mely tiszafából készült, 
belevésve az 1763-as évszám lát-
ható – ilyen és sok más érdekes 
információ birtokába jut, aki meg-
hallgatja Lemhényi Pál előadását.

Lemhényi Pál a tiszafáról




