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Bárkinek eladják 
Könnyítenék a favásárlást Gyergyószentmiklóson

GERGELY IMRE

A fő változás, amit a legutób-
bi tanácsülésen fogadott 
el a város önkormányzati 

képviselő-testülete, hogy mostantól 
megszűnik a felső mennyiségi határ. 
Eddig legtöbb 5 köbméternyi tüzelőt 
vásárolhatott egy gyergyószent-
miklósi család az önkormányzat 
fatelepéről, mostantól bármekkora 
mennyiséget megvehet. Ugyanakkor 
arról is döntöttek, hogy ezután nem 
szállítják majd be a kivágott fát az 

erdőből a mellékgazdaság udvarára, 
hanem kint az erdőn, a kitermelés 
helyszínén értékesítik, a vásárlónak 
onnan kell majd hazaszállítania.

Nem csak helybélieknek

Mint Mezei Szabolcs, a városháza il-
letékese elmondta, változás még az 
is, hogy mostantól nem csak gyer-
gyószentmiklósi polgárok vehetnek 
tűzifát a város erdejéből. Előnyt 
élveznek ugyan a város lakói, de 
ha nem lesz érdeklődés a kitermelt 
famennyiségre, akkor a vásárlást le-
hetővé teszik a környező falvak lakó-

inak is. A könnyítésekre egyébként 
azért volt szükség, mert a 2018-ban 
létrehozott fatelep kínálatára alig 
volt kereslet. A városháza akkor azt 
szerette volna, hogy az erdőiből szár-
mazó fa eladásával azokon a rászo-
ruló lakosokon segítsen – többek kö-
zött az egyedül élő időseken, 
a családban sérült személyt 
gondozókon, kisnyugdíjaso-
kon –, akiknek nehézség a 
téli tüzelő beszerzése. Azon-
ban a korábbi évek kiterme-
lései után a mellékgazdaság 
udvarára került tűzifameny-
nyiség nagy része most is ott he-
ver, eladatlanul – veszítve értékéből. 
Egyelőre nem döntöttek arról, hogy 
az idei kitermelések után (várhatóan 
pár hónap múlva) milyen áron kínál-
ják eladásra a fát, azt majd egy újabb 
tanácshatározattal döntik el.

Eddig a mellékgazdaság 
udvaráról lehetett vásárolni, 
ezután a vágtéren kell

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Az eddigiekhez képest egyszerűbben vásárolhatják 
meg a gyergyószentmiklósi önkormányzati erdőkből 
származó tűzifát a város lakói. A városháza arra szá-
mít, hogy mostantól nagyobb igény lesz erre, az eddigi 
fára ugyanis nagyon alacsony volt a kereslet. Igaz, 
mostantól az erdőből kell elszállítani.

A N T A L  E R I K A

B ocskai Istvánt 1605-ben Nyá-
rádszeredában választották 

Erdély fejedelmévé. Erről az ese-
ményről emlékeznek meg immár 
28. éve a nyárádmenti kisváros-
ban, ahol idén sem maradnak 
el a kulturális, sport- és ifjúsági 
rendezvények, amelyek csupán 
annyiban térnek el az előző évi-
ektől, hogy most a járványra való 
tekintettel valamennyi eseményen 
csak előzetes bejelentkezés alap-

ján lehet részt venni. Veress 
Tünde szervező a Székely-
honnak elmondta, mivel 
a Bekecs Néptáncszínház 
a Nyárádmente egyik 
nagy büszkesége, az ese-
ménysorozat az előadá-

sukkal kezdődik a helyi 
művelődési házban, ahol fellépnek 
azok a kis együttesek is, amelyek 
a későbbi utánpótlást is szolgálják: 
a Kis és Apró Bekecs, valamint az 
Aranyos Néptánccsoport, zenélni 
pedig a Tokos Zenekar fog.

Egész napos program

Szombaton egész napos rendez-
vénysorozat várja a nyárádszereda-
iakat, illetve a környező települések 
lakóit. Reggel 9-kor kezdődik a nyá-
rádszeredai sportközpontban a mű-
füves pályán a Bocskai focibajnok-
ság. Délelőtt 11 órakor a művelődési 
ház könyvtárában a Covid-duma el-
nevezésű vita kezdődik, amelynek 
két meghívottja Szederjesi János 
egyetemi docens, a Maros Megyei 
Klinikai Kórház igazgatója és Sán-
tha Ágnes szociológus, a Sapientia 
EMTE marosvásárhelyi karának 

adjunktusa. A beszélgetést Kányá-
di Orsolya újságíró, a Marosvásár-
helyi Rádió szerkesztője vezeti. Az 
érdeklődők a koronavírus-járvány-
ról, az ahhoz kapcsolódó tényekről, 
tévhitekről, az oltásról, a pró és 
kontra viszonyulásokról hallhat-
nak beszélgetést, illetve kérdéseket 
is feltehetnek.

19 órától a művelődési ház 
nagyszínpadán az Udvarhely Nép-
táncműhely a Kós Károly emlékére 
szerkesztett és rendezett Kiáltó szó 
című előadásával lép közönség elé. 
A hideg időjárásra és a járványügyi 
intézkedésekre való tekintettel idén 
a főtéri Bocskai-szobornál csak ko-
szorúzást tartanak. A megemléke-
zést vasárnap délelőtt, a reformá-
tus templomban 11 órakor kezdődő 
ökumenikus istentisztelet részeként 
tartják meg – hívják fel a fi gyelmet 
a szervezők. Este zárt körű rendez-
vénnyel, a 18 éves fi atalok nagyko-
rúsítási ünnepségével zárulnak az 
idei Bocskai Napok.

Bocskai Napokra készülnek
• A járványról, az oltáshoz való pró és kontra viszo-
nyulásokról is szó lesz a hétvégén Nyárádszeredában 
huszonnyolcadik kiadását megélő Bocskai Napokon. A 
város ünnepnapjainak rendezvényein előzetes bejelent-
kezés alapján lehet részt venni.

Erdély fejedelméről
Bocskai István (1557–1606) 
1595-ben Giurgiunál Mihály 
vajdát segíti. Bethlen Gábor 
meggyőzi, hogy forduljon 
szembe Bastával és vállalja a 
Habsburgok elleni harcot. Az 
álmosdi csatában hajdúival 
szétveri a császáriakat. 
1605–06 között Erdély feje-
delme. Nyárádszeredában 
távollétében választották 
fejedelemmé a székelyek. Bár 
a rendek felajánlották neki a 
magyar koronát, nem fogadta 
el, úgy tartotta helyesnek 
ugyanis, hogy az országnak 
nem lehet két királya.

V Á S Á R H E L Y I  M E L I

S epsiszentgyörgyi önkéntes me-
sélt lapunknak a csíksomlyói 

tűzkárosult cigányok körében vég-
zett munkájáról és meglátásairól. 

„Sok olyan dolog jött be, ami-
re mi sem számítottunk, például 
baba-mama programként fürdetni 
tanítjuk az anyukákat” – felelte a 
tevékenységgel kapcsolatos kérdé-
sünkre Tankó Tímea. A Sepsiszent-
györgyi Máltai Szeretetszolgálat ön-
kéntese jelenleg a csíkszeredai Erőss 
Zsolt Arénában tölti hétvégéit. Nem 
először foglalkozik romákkal, mivel 

a sepsiszentgyörgyi őrkői cigány-
telepen dolgozik szociális munkás-
ként, a háromszéki megyeszékhely 
romanegyedében nem sokkal ró-
zsásabb a helyzet. Munkájából kifo-
lyólag is szeretett volna segíteni eze-
ken az embereken, hiszen volt már 
benne tapasztalata. Több társával 
együtt indult Csíkszeredába.

Mint mesélte, már az első na-
pokban sokat foglalkoztak a tisztál-
kodás és a higiénia témájával. Azt 
tapasztalták, hogy a kisebb gyere-
kek tartottak a víztől. Nem értették, 
mivel kenik be őket, mit csinálnak 
velük. Azonban mára már sorban 
állva várják, hogy tisztálkodhassa-
nak, nagyon élvezik a folyamatot. 

Megjegyezte, amikor a tervekről 
beszélgettek a fi atal felnőttekkel, 
gyakran szembetalálkoztak a sza-
kadékkal, ami a romák és az önkén-
tesek közti megszokott környezetet 
jelenti. A tűzkárosultak leginkább 
fürdőszobát szeretnének otthonra, 
mivel az a régi lakásukban nem 
volt. Nemhogy kád nem volt, de még 
benti illemhely sem. A háromszéki 
önkéntesek elsősorban a legkisebb 
gyerekekkel akartak foglalkozni. 
Reggeltől estig programokat szer-
veznek és bonyolítanak le minden 
korosztály számára. Három csopor-
tot alakítottak ki, amelyekkel kü-
lön-külön foglalkoznak. „Ezekkel 
a gyerekekkel soha senki nem fog-
lalkozott mélyebben. Volt, aki járt, 
van, aki még mindig jár iskolába, 
de ilyen, hogy szociális szervezetek 
foglalkozzanak velük, nem volt” – 
jegyezte meg Tankó Tímea. 

A kisebbeknek mondókákat 
tanítanak, énekelnek, míg a na-
gyobb, hét és tíz év közötti gye-
rekekkel stafétáznak, szabály-
követéssel kapcsolatos játékokat 
játszanak. A nagyobb korosztállyal 
beszélgetős programokat szervez-
nek, ezzel is elősegítve a tűzvész 
okozta traumák feldolgozását. 
Egyebek közt karrierépítésbe, mi 
leszel, ha nagy leszel típusú prog-
ramokba vonják be a fiatal felnőt-
teket. Ilyen foglalkozás például a 
kresz tanítása, amit a MOL Romá-
nia Alapítvány által elindított Jogo-
sítvány a jövőhöz projekttel közö-
sen működtetnek. A MOL ugyanis 
a hátrányos helyzetűeknek fedezi a 
jogosítvány megszerzéséhez szük-
séges anyagiakat. Meglepte őket, 
hogy a gyerekek többsége, némi 
gyakorlással, de könnyen megér-
tette a dolgok lényegét, jóllehet so-

ha nem foglalkoztak velük – emelte 
ki még Tankó Tímea. Megszokták, 
és most már igénylik is a törődést, 
a folyamatos aktivitást, és azt is, 
hogy figyeljenek rájuk. Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a 
sportcsarnokban elrendelt karan-
tén miatt lapunknak telefonon nyi-
latkozott önkéntest folya-
matosan játszani hívták a 
gyerekek. Az arénában je-
lenleg is több mint százan 
laknak, ők továbbra is 
számítanak a polgármes-
teri hivatal és a különbö-
ző szerveztek segítségére. Bíznak 
abban, hogy ha nem is otthont, de 
tetőt kapnak a fejük fölé. Tankó Tí-
mea úgy látja, szinte biztos, hogy 
a helyzet rendezéséig ott lesznek 
ők is. „Nem tudjuk, meddig tart 
ez a periódus, de jövünk, ameddig 
szükséges” – zárta a beszélgetést.

Összehasonlíthatta a sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai helyzetet
• Háromszékről ingázik, hogy a tűzkárosult csíksom-
lyói roma gyerekekkel foglalkozzon Tankó Tímea. A sep-
siszentgyörgyi önkéntest tapasztalatairól faggattuk.




