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Négyen kaptak ösztöndíjat
Gyergyói kutatásokra ösztökélik az egyetemistákat

• Akár kétezer lejes 
anyagi támogatást is 
kaphat az a gyergyó-
szentmiklósi fiatal, 
aki felsőfokú tanulmá-
nyai során olyan kuta-
tást végez diploma-
munkájához, amely 
Gyergyószentmiklós-
hoz, vagy legalább 
Gyergyószékhez kö-
tődik. A lehetőséggel 
idén öten éltek, közü-
lük négyen sikeresen.

B A L Á Z S  K A T A L I N

P ál Levente gyergyószent-
miklósi önkormányzati 
képviselő kezdeményezé-

sére jött létre az az ösztöndíj-alap, 
amelynek idén négy kedvezménye-
zettje volt. Azóta Pál helyét Elekes 
István vette át, ő népszerűsíti, 
koordinálja az ösztöndíj-alapot, 
megszervezi az értékelést, majd 
a nyertes pályamunkák bemuta-
tását is. Idén öten jelentkeztek a 
pályázatra, közülük négynek volt 
elfogadható dolgozata, ezek közül 

hármat be is mutattak az év utolsó 
tanácsülésen.

Kutatott területek

Abrudbányai Melinda kutatásának 
címe: Krónikus betegek egészség-
ügyi ellátások során tapasztalt nyel-
vi akadályainak vizsgálata. Számos 
veszélyt hordoz magában az, ha az 
egészségügyi ellátás során nem egy 
nyelvet beszél orvos és páciens. A 
kitekintésben a jövőről is olvasha-
tunk: „Mivel Gyergyószentmiklóson 
nincs olyan civilszervezet, amely 
a krónikus betegeket fogná össze, 
problémáikkal foglalkozna, jogaikat 
védené, egy ilyen megalapításában 
is gondolkodom, a kutatási eredmé-
nyeimre alapozva.”

Csata-Székely Levente párhu-
zamosan tanul Finnországban 
és Gyergyószentmiklóson. A Ba-
beș-Bolyai Tudományegyetem ki-
helyezett tagozatán alapképzést 
végzett, diplomamunkájának címe: 
Jégkorong, mint a sportturizmus 
forrása Gyergyószentmiklóson. 
Előadásában kifejtette: a jégkoron-
got érdemes beilleszteni a turiszti-
kai kínálatba azért is, mert abban 
az időszakban vonz turistát, amikor 
a vendégéjszakák száma csökkenő 
tendenciát mutat. 

Daradics Áron a Babeș-Bolyai 
Tudományegyetem kihelyezett ta-
gozatán mesterizett, kutatási témá-
ja: Ökoturisztikai lehetőségek Gyil-

kostó településen. Mind kifejtette, 
dolgozatának eredetisége abban 
áll, hogy a problémák felsorolása 
mellett lehetőségekre is felhívja a fi -
gyelmet, így a szennyezést, közmű-
vesítés hiánya és háztartási szemét 
kérdését is taglalta. 

Kémenes Edina szintén Föld-
rajz-turizmus szakon, alapképzésen 
van túl, a diplomadolgozatának témá-
ja: Gyergyószentmiklós testvérvárosi 
kapcsolatai. A dolgozatában feltett 
kérdések egyike: hogyan érzi a lakos-
ság „értük, mégis nélkülük” vannak 
ezek a kapcsolatok, vagy ők is bekap-
csolódnak különböző testvérvárosi 
tevékenységekbe? A tények mellett 
azt a kérdést is boncolgatná, milyen 
haszonnal járna, ha a testvérvárosi 
kapcsolatokat Közép-Európán kívül 
képzelné el a város.

Folytatásra érdemes

Elekes István elmondta, szeretné, 
ha folytatódna e kiírás, minden esz-
tendőben elsőbbséget lehetne bizto-
sítani azoknak, akik szülőföldjükön 
végeznek kutatásokat. Egyébként a 
szükséges anyagi alapok nem óriá-
siak – alapképzés 1200 lej, mester-
képzés 1500 lej, doktori képzés 2000 
lej egyszeri támogatás –, de hozzájá-
rulhatnak, hogy a fi atal az egyetem 
utáni életét is itthon képzelje el.

Az önkormányzati képviselők 
rövid bemutatókból tudhatták 
meg, mire adott ösztöndíjat a 
város
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N ovembertől a program előkészí-
tésén dolgoznak, és januárban 

személyesen találkozik a gazdákkal 
a három gyergyószéki falugazdász 
– közölték a Caritas Vidékfejlesztés 
illetékesei, Kastal László és Kémenes 
László. Az intézmény 25 éves tapasz-
talattal rendelkezik a mezőgazda-
sági képzések megszervezése terén. 
Ezt most a falugazdász programnak 
rendelik alá. A nyertes az a gazda 
lesz, amely fogékony lesz a falugaz-
dászok által nyújtott szakmai segít-
ségre – fejtették ki. 

Januártól élesben

Január folyamán nagyon sok gaz-
dát fel fognak keresni otthon. Első 
lépésként azokat keresik, akikről 
már tudják, hogy nyitottabbak az 
új információkra, majd ezt fogják 
bővíteni mindazok körében, akik 
ezt szintén jónak fogják tartani. A 
Caritas Vidékfejlesztés munkatársai 
leszögezik: nem azokat keresik, akik 
a saját betevőt termelik meg, akik 
csak túlélnek, hanem azokat, akik a 
mezőgazdasági termékeiket értékesí-
tésre szánják, és gyarapodni szeret-
nének ezáltal. 

A falugazdász feladata lesz ta-
nácsot adni arra is, hogy hogyan 
értékesítse a gazda a tejet, húst, és 
hasonlókat, hogy a haszon hozzá ke-
rüljön és ne mások fölözzék le. 

„Gyergyószéken is van jövő az 
állattartásban, ellenben az állatállo-
mány gyenge. Nagyon kevés a törzs-

könyvezett egyedek száma. 2021-től 
pedig a támogatások ettől fognak 
függni. Erre is megoldást kell találni 
a falugazdáknak és a gazdálkodók-
nak” – hangzott el.

535500, Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 15. sz. • E-mail: hirlap@gyergyoi-hirlap.ro, hirdetes@gyergyoi-hirlap.ro

Szerkesztőségi ta gok

Tördelőszerkesztő
Reklámgrafi ka

Korrektor
Tévéműsor, Szórakozás

Ügyfélfogadás
Reklám

Lapterv

Balázs Katalin, Pethő Melánia

Bajkó Zsuzsa
Tóth Szilárd
Ravasz Réka
Gräf Botond
Pál Ramona
Kelemen Tímea, tel.: 0726-720 308, 
E-mail: marketing@gyergyoi-hirlap.ro
Mihály László, Tókos Attila

Főszerkesztő

Főszerkesztő-helyettes

Fiókszerkesztőség-vezető

Fotórovat-vezető

Tartalomigazgató

Ügyvezető igazgató

Kozán István

Kovács Eszter

Gergely Imre

Beliczay László

Szüszer Róbert

Zilahi Imre

Falugazdász szolgálat Gyergyóban

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.

Megjelenik munkanapokon.
Kiadó: Prima Press Kft.
ISSN: 2344-0163

Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

Átlagosan 3 százalékos adónövelés
Átlagosan 3 százalékkal növekednek 2019 januárjától a gyergyószent-
miklósi helyi adók. Van olyan adónem, ami 5 százalékkal emelkedik, és 
vannak, amelyek ennél kevesebbel. A törvény 1,5 százalékos kötelező 
„indexálást” ír elő, a Román Nemzeti Bank pedig 3 százalékos inflációt 
jósol 2019-re. A városi képviselő-testület ezt figyelembe véve döntött 
az adók mértékének megállapításakor – ismertette Nagy Zoltán polgár-
mester. Egyetlen nagyobb mértékű emelésről döntöttek. Az úgyneve-
zett „beazonosíthatatlan járművek” után eddig 55 lejt kellett fizesse-
nek a gyergyószentmiklósiak, most ez a maximálisan kiróható 225 lejre 
emelkedik. Amint a polgármester elmondta, ezzel akarják ösztönözni 
az ilyen járgányok tulajdonosait, hogy keressék elő az illető – általá-
ban erdőt járni használt – közlekedési eszközök papírjait, és immár a 
valós adatok alapján azonosítva történhessen meg az adókivetés. Ed-
dig ugyanis azt nyilatkozva, hogy a jármű eredete és típusa ismeretlen, 
mindössze 55 lejt kellett fizessenek, ami lényegesen kevesebb, mint 
akár egy 1600 köbcentis személyautó adója. (Gergely Imre)

• RÖVIDEN 

• A gyergyószentmiklósi székhelyű Caritas Vidékfej-
lesztés három munkatársai falugazdászként is dolgozik 
mostantól. A magyarországi Földművelésügyi Miniszté-
rium által Erdélyben nemrégiben elindulott programot va-
lósítják meg, cél a gazdatársadalom képzése, fejlesztése.

Elismert, jó példa

A budapesti Vajdahunyad várá-
ban minden évben megrendezett 
Magyarországi Újbor és Sajt 
Fesztiválon Kárpát medence leg-
jobb sajtkészítőjének járó díjat 
kapta meg a gyergyótekerőpata-
ki Bálint Attila fiatal gazda, aki 
tíz fejőstehén napi 120 liter tejét 
feldolgozva készíti érlelt sajtjait, 
számos szakmai vásáron be-
mutatta már termékét, így hívta 
fel magára és sajtjaira a zsűri 
figyelmét. A díjjal és sajtjaival 
közvetve az egész Gyergyói-me-
dence gazdálkodását is nép-
szerűsíti – mondták a Caritas 
Vidékfejlesztés vezetői.




