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Hátráltatott  fakitermelés
Hibát nem találtak, de a feljelentések szaporodnak

• Eddig hétszer jelen-
tették fel ismeretlenek
különböző hatóságok-
nál a Szentegyházi
Közbirtokossági Egye-
sületet (SZKE), amióta
legális fakitermelésbe
fogtak a szervezetük
tagjainak tulajdonában
lévő területen. A folya-
matos ellenőrzések
lényegesen hátráltatják
a munkát, mindemellett
újabb falopási kísérlet-
re derült fény.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

C supán néhány hete, hogy 
hivatalosan elkezdhette az 
erdő kitermelését a Madara-

si Hargitán – egy tizenöt hektáros, 
széldöntés sújtotta területen – 

az SZKE, máris hétszer jelen-
tették fel őket ismeretlenek 
a munkájuk miatt – közölte 
Konrád Dezső, az egyesület 
elnöke. Éppen ezért ellenőr-
zést tartott már a helyszí-
nen a vízügyi igazgatóság, a 

munkaügyi felügyelőség, a kör-
nyezetőrség, az erdőőrség, a brassói 

erdészeti felügyelőség és kétszer az 
állami rendőrség is.

Valamiért, nem valami ellen

Noha a helyszínen járt hatóságok 
egyszer sem találtak rendellenessé-

geket, az állandó vizsgálatok mégis 
hátráltatják a kitermelők munkáját, 
hiszen az eljárás rengeteg bürok-
ráciával jár – magyarázta Konrád. 
Rámutatott, nem elég, hogy egyre 
magasabban lévő részeken kell ki-
termelni a fát, ráadásul egyre több 

egyesületi tag igényel belőle, még a 
feljelentők is gáncsoskodnak. „Ed-
dig nagyjából 310 köbméter fát si-

került kitermelnünk, ami az idénre 
tervezett mennyiségnek nagyjából 
a fele. Muszáj haladnunk, hiszen 
ha leesik a hó, akkor le kell állnunk 
a munkával. Az elején kevesebb ta-
gunk igényelt fát, mivel senki sem 
hitte, hogy tényleg megszervezzük 
a legális kitermelést, de most már 
egyre többen vannak” – fejtette ki. 
Hangsúlyozta, a jelentgetők nem 
az egyesülettel szúrnak ki azáltal, 
hogy akadályokat gördítenek elé-
jük, hanem azokkal az emberekkel, 
akiknek valóban szükségük van a 
faanyagra a közelgő tél miatt.

„Ezek az emberek nem veszik 
észre, hogy szinte egy egész te-
lepülés lakóival aljaskodnak. Az 
egyesületünk nem jelentett fel ed-
dig senkit, és nem is fog, ez nem a 
mi módszerünk. Mi valamiért hoz-
tuk létre az egyesületet, nem pedig 
valami vagy valaki ellen. Legyen 
elég a gyűlölködésből” – olvas-
ható az SZKE közösségi médiában 
megosztott bejegyzésében.

Nagy lemaradást kell behozniuk 
a kitermelőknek a folyamatos 
feljelentések miatt
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H I R D E T É S

Folytatódó lopások
A közbirtokossági egyesület 
nemrég újabb öt köbméternyi 
fa illegális kivágásáról szerzett 
tudomást, amelyet a rendőrség 
és az erdészet közreműködésével 
szállítottak el a helyszínről. Éppen 
ezért arra kérnek mindenkit, hogy 
járjanak nyitott szemmel és jelent-
sék náluk vagy a rendőrségen, ha 
valami gyanúsat tapasztalnak a 
Madarasi Hargitán.

GERGELY IMRE

A gyergyói nagyközség egyik 
impozáns épülete az eme-

letes iskola, ahol már évek óta 
nincs tanítás, mióta a Sövér Elek 
Iskola új épületben működik. 
Amit pedig nem használnak az 
romlik, ezért is tervezték már ko-
rábban az alfalviak más, közcélú 
hasznosítását. 

A jelenlegi községháza 
igencsak szűkös, nem fe-
lel meg a mai elvárások-
nak, így született az ötlet, 
hogy az önkormányzat 
költözzön az egykori is-
kolaépületbe. Az oktatási 

minisztérium elfogadta a 
helyiek kérését, és átadta számuk-
ra az ingatlant, amiben jelenleg 
zajlik a felújítás, illetve polgár-

mesteri hivatallá való átalakítás. 
Egyes osztálytermeket kettéoszta-
nak, másokból három kisebb he-
lyiséget alakítanak ki – újságolta 
érdeklődésünkre Bege László al-
polgármester.  

A közel három millió lejes be-
ruházás során teljesen megújul az 
épület, és a községháza dolgozóit 
illetve a helybélieket kényelme-
sebb körülmények fogadják majd 
az új, várhatóan már jövő évben el-
készülő községházán. 

Színházterem lesz 
a régi moziteremből

A helyi Petőfi Sándor Művelődési 
Ház is alapos átalakuláson esik 
át. Azon túl, hogy megtörténik a 
felújítás, hőszigetelés és az összes 
nyílászáró cseréje, új funkciókkal 
is gazdagodik az épület. Most dol-
goznak annak a szárnynak a bőví-

tésén, amely régebben moziterem 
volt, majd később tornateremként 
használtak. A mostani bővítés so-
rán színpad épül színházi díszletek 
mozgatására alkalmas zsinórpad-
lással és öltözőkkel, és a régi mo-
ziteremben alakítják ki a nézőteret, 
ahol több mint 200-an nézhetik 
majd az előadásokat. 

Az 500 ezer eurós (mintegy 2,4 
millió lejes) kormánypénzből meg-
valósuló beruházás folytatásaként 
a létesítményhez szükséges fény- és 
hangtechnikai berendezésekkel is 
ellátják a színháztermet. Dolgoz-
nak a kultúrház képzőművészeti 
galériának helyet adó helyiségei-
ben is, ahol továbbra is kiállításo-
kat rendeznek majd. 

A művelődési ház nagyterme pe-
dig rendezvényterem lesz a mosta-
ni fejlesztések után, például lako-
dalmaknak fog helyet adni, ahogy 
jelenleg is történik.

Középületeket fejlesztenek Gyergyóalfaluban
• Több gyergyóalfalvi középület is felújítás alatt áll a község által megnyert
támogatásoknak köszönhetően. Az emeletes iskolaként ismert egykori oktatási
intézmény hamarosan községházává alakul, míg a művelődési házat a 21. szá-
zad igényeinek megfelelő kulturális és közösségi célú létesítménnyé fejlesztik.




