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Nem tartotta be a Termoenergy a 
hőszolgáltatásra kiírt versenytár-
gyalás után vállalt szerződéses 
feltételeket – döntött alapfokon 
a bíróság. A cég arról szerződött, 
hogy a közüzemnek 95 lejes áron 
szolgáltatja a gigakalóriát, ezzel 
szemben ez 300 lejbe került. A kü-
lönbözet két hónapra 900 ezer lejt 
tesz ki – erről döntött a bíróság –, 
ám a tényleges időtartam, amire 
vonatkozik a vállalás, három év.

 
Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Jelenleg öt per van folyamat
ban, melyek tárgya a gyer gyó
szentmiklósi távhőszolgáltatás 

valamely rendellenessége. A na
pokban került nyilvánosságra egyik 
per eredménye: alapfokon nyert a 
közüzem. „2009ben pert indítot
tunk a Termoenergy Kft. ellen, fi
gyelembe véve, hogy nem tartotta 
be a versenytárgyalás után vállalt 
szerződéses feltételeket, többek kö
zött azt sem, hogy miután elkészíti 
saját hőközpontját, a közüzemnek 
95 lejes áron szolgáltatja a hő gi
gakalóriáját. 2009 augusztusában 
a közüzem közgyűlése visszavonta 
a pert újabb ígéretekért cserébe. 
Az ígéreteket nem valósította meg 
a Termoenergy Kft. Tekintettel 

arra, hogy az RFV megvásárolta a 
Termoenergy céget, tehát jogfoly
tonosság létezik, mi újraindítottuk 
a pert” – nyilatkozta lapunknak 
Nagy Attila. A közüzemek mű
szaki igazgatója indította el a pert, 
akkor még volt aláírási joga. Azt a 
követelést fogalmazták meg, hogy 
az RFV fizesse ki a különbözetet, 
ami az ígért 95 lej és a gázzal elő
állított hőenergia akkori, közel 300 
lejes ára között volt. A pert csak két 
hónapos időtartamra vonatkozó 
kártérítési kérelemmel kezdték el, 

mert nem volt anyagi fedezetük 
arra, hogy a teljes hároméves peri
ódusra vonatkozó igényléssel járó 
tízszázalékos garanciát ki tudják 
fizetni. Erre az időszakra a kért (és 
első fokon megítélt) kártérítés ösz
szege közel 900 ezer lej. „Ha végle
ges döntés születik, akkor az anyagi 
alapot fog biztosítani arra, hogy a 
többi hónapra is beindítsunk egy 
hasonló pert” – tette hozzá Nagy 
Attila. Szerinte az alapfokon meg
nyert per azt bizonyítja, hogy jogos 
volt a kártérítési kérésük.

A rendkívüli szemétilleték-sza-
bályzatot fogadták el a gyer-
gyószentmiklósi tanács tegnapi 
ülésén. Ugyanakkor ingyen hasz-
nálatba adták a Kárpátok utcai 
hőközpont épületét. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A tanácsosok elhatározták, 
hogy a Figura Stúdió Szín
ház adminisztrálásába ad

ják a Kárpátok utcai, kihasználatlan 
hőközpont épületét. Mezei János 
polgármester azt mondta, az in
tézmény raktárhelyiséget igényelt, 

a rég nem használt épület pedig 
megfelel e célra. A tanácsülésen ar
ról is döntés született, hogy ingyen 
használatba adnak hétezer négyzet
méter területet a Krigel Sport Klub
nak. A Mocsár dűlőben található 
lovaspálya melletti területről van 
szó, mely jelenleg az önkormányzat
nak semmiféle jövedelmet nem hoz, 
a lovas sportok népszerűsítői pedig 
hasznát vennék. Feltételként meg
szabták, hogy az érintett területen 
közhasznú tevékenységet köteles a 
használó folytatni, és amennyiben 
a város más beruházást tervez ott, 
fel kell szabadítania azt. A testület 

jóváhagyta a tanárok utazási költ
ségeinek kifizetését január, február 
és március hónapokra. A tanács 
jóváhagyta a polgármester előter
jesztését, mely szerint a város 8,82 

köbméter faanyagot adományoz 
Szigetszentmiklós testvérváros
nak. Az adomány árvízkárosultak 
megsegítését célozza, a fát építke
zésnél használják majd fel. 

900 ezer lejt Kell fizessen Az rfV, hA jogerőssé VáliK A döntés

Pert nyert a közüzem

tAnácsülés gyergyószentmiKlóson

Területet és épületet is ingyen használatba adtak

nAgy istVán: ez politiKAi 
játszmA

A jegyzőt 
vizsgáztatták

„több ember szemében szálka va-
gyok, csak nem merik kimondani” 
– nyilatkozta nagy istván jegyző 
azzal kapcsolatban, hogy a tanács 
és a polgármester elvégezte szak-
mai minősítését. A jegyző 3,94 
pontot, jó minősítést kapott.

B. K.

Kormányhatározat értelmében 
évente sor kerül a köztisztvi
selők szakmai minősítésére. A 

jegyző esetében a tanácsosok javaslatát 
figyelembe véve a polgármester hozza 
meg a döntést. Nagy István 2010es 
jegyzői tevékenységéért „jó” minősí
tést érdemelt ki – hozták meg a dön
tést a tegnapi tanácsülésen. A polgár
mester által készített értékelés szerint 
Nagy István tevékenysége az elmúlt 
évre nagyon jónak minősíthető, a ma
ximális 5ös osztályzat alatt 3as volt 
a legkisebb „jegy”. Az összesen 4,52 
pontos polgármesteri értékelésnél jó
val alacsonyabb volt a tanácsosok által 
adott pontszám. A szakbizottságok 
véleményezését összesítve 3,37 pont 
jelentette az átlagot. Polgármesteri 
ajánlatra az ő és a tanács pontozásának 
számtani középarányosa, 3,94 lett a 
jegyző értékelésének pontszáma. Ma
gyarázatot senki nem kívánt hozzáfűz
ni. Lapunk kérdésére, hogy milyennek 
ítéli a „jó” minősítést, Nagy István 
elmondta: „Ez nem értékelés, hanem 
politikai játszma. Így nem lehet szak
mai tevékenységet értékelni.” A jegyző 
az utóbbi időben többször ellentmon
dott a tanács elképzelésének. Nincs 
arról tudomása, hogy ez a minősítés 
valamilyen negatív következménnyel 
járna számára, de elképzelhetőnek 
tartja, hogy lesz még folytatás. A jö
vőt illetően kijelentette: „Semmilyen 
döntést nem támogatok a továbbiak
ban sem, mely megnehezíti a gyergyói 
polgárok amúgy is nehéz életét.” 

hírfolyam

> A Születés hete. A Születés hete alkalmá
ból négynapos rendezvénysorozatra kerül sor 
Gyergyószentmiklóson. Az érdeklődők előadá
sokat hallgathatnak a szülés, az anyaság kapcsán, 
de a helyi kórház szülészeti osztályára is elláto
gathatnak. Változatos program várja a kismamá
kat, anyaságra készülőket, babát váró családokat 
a Születés hetén Gyergyószentmiklóson a Rin
gató és a Tenerum Egyesület szervezésében. Az 
első napon szülési és gyermeknevelési szabadsá
got és juttatásokat szabályozó törvények ismerte

tésére kerül sor. Szabó Erzsébet pszichológus az 
anyaság legfontosabb állomásairól tart előadást, 
majd szó esik a várandóság és szülés idején alkal
mazható természetes gyógymódokról. A máso
dik napon többféle beszélgetés is lesz, például a 
családról, a nő és a férfi szerepéről. A szülőknek 
szóló programok ideje alatt a gyerekek számára 
felügyeletet biztosítanak a szervezők, a nagyob
bak szalagszövést, kötélverést tanulhatnak. Dr. 
Pachota Gyula szülésznőgyógyász vezetésével 
az érdeklődők holnap megtekinthetik a helyi 
kórház szülészeti osztályát. Ugyancsak a nő
gyógyász ismerteti a szülés élettani oldalát és ter

mészetes folyamatát. A rendezvény zárónapján 
a megszületés élményéről lesz szó, de születésfát 
is ültetnek majd a Virág negyedi parkban. 

> Hulladékból hasznosat. A Föld napja 
alkalmából a gyergyószentmiklósi Művelődési 
Központ Hulladékból hasznosat címmel hulla
dékszobrászati kiállítást szervez. A pályamun
kák leadásának határidejét meghosszabbították. 
Óvodások, kisiskolások, általános, valamint 
középiskolás tanulók alkotásait várják, melyek 
szelektíven gyűjthető hulladékokból (papír, 
műanyag PETpalack, fém italosdoboz, karton 

italosdoboz stb.), valamint egyéb háztartási 
hulladékokból (pl. hungarocell, CD, textil stb.) 
készülnek. Veszélyes hulladék (pl. elem) nem 
használható fel. A kiállítással szeretnék felhívni 
a gyerekek és szüleik figyelmét a szelektív hul
ladékgyűjtés fontosságára. Az alkotások mellé 
kérik egy lapra feltüntetni a tárgy címét, anya
gát, az alkotók nevét és életkorát, iskola nevét. 
A beküldési határidőt meghosszabbították a 
szervezők, péntek reggel 9 óráig várják a pálya
munkákat a művelődési központ titkárságán. A 
kiállítást a művelődési központ előtti parkban 
tartják holnap 13 órától. 

w

Nagy Attila: nem az RFV-re kell haragudni fotó: balázs katalin

Körkép

nem sietnek a szemétilleték kifizetésével

A rendkívüli szemétilletékre vonatkozóan részletes szabályzatot fogadott 
el a gyergyószentmiklósi tanácstestület. A négyzetméterenkénti 85 banis 
éves illetéket a hétvégi házak tulajdonosai kötelesek fizetni, azért, hogy a 
közüzem összegyűjtse és elszállítsa a városon kívül eső területekről is a hul
ladékot. Az illeték már januártól életbe lépett, azonban egyelőre nagyon 
kevesen keresték fel a polgármesteri hivatalt, hogy befizessék azt.

öt per van folyamatban

„Öt per van még folyamatban, 
úgy néz ki, azok is nyerésre áll
nak” – mondta el lapunknak 
Nagy Attila. „A jelenlegi ön
kormányzat nem úgy cselekszik, 
hogy a tömbházlakók, városla
kók érdekeit képviselje” – állítja 
a műszaki igazgató. Elmondása 
szerint a hőszolgáltató cég átlé
pett több határidőt, amit szer
ződésbe foglaltak, így a városve
zetésnek joga lenne szerződést 
bontani, köztulajdonba venni a 
beruházást. „Lenne, aki kezelje, 
a szolgáltatást teljesítő alkalma
zottak itteniek. Tehát szolgál
tatna a város, s aztán a bíróság 
eldöntené, hogy az RFV milyen 
összegre jogosult az általa eszkö
zölt befektetés fejében” – vázolta 
fel a szerinte logikus megol
dást. „Ki kell hangsúlyoznom: 
mi, gyergyószentmiklósiak az 
RFVre nem kell haragudnunk. 
Az egy profitorientált cég, amit 
ki tud harcolni a közösség kép
viselőitől, ki is fogja harcolni” 
– mondta el Nagy. Hozzátette: 
„az viszont furcsa, hogy a válasz
tott személyek látszólagosan nem 
a közösség érdekeit képviselik”.

hibaigazítás. Lapunk tegnapi 
számában Kivégezték az alpolgármes-
tert címmel közölt, a gyergyóalfalvi 
Csala Zsolt halálának körülménye
iről beszámoló cikkünkbe szerkesz
tői tévedés okán hiba csúszott: a 
cikkhez csatolt fotók képaláírása 
tévesen utalt Csala Zsolt temetési 
szertartásának időpontjára. Olvasó
ink elnézését kérjük. 



udvarhely

díszőrségVáltás A széKely támAdt VárbAn

Székely darabontok kerestetnek

Körkép
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HiRdetés

AKció

Próbaolvasásra is 
rendelhető 

a Hargita Népe
sok székelyudvarhelyi fordult szer-
kesztőségünkhöz azzal a kérdéssel, 
miként lehet előfizetni, illetve pró-
baolvasásra rendelni a megye na-
pilapját, a hargita népét. olvasóink 
számára jó hír, hogy lapkihordóink 
már a kora reggeli órákban házhoz 
viszik az újságot, melyért háromha-
vi előfizetés esetén mindössze 45, 
azaz havi 15 lejt kell fizetni.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro

Egyre több udvarhelyi érdeklő
dik a Hargita Népe előfizetési 
árairól, az előfizetés mikéntjé

ről. Nos, jó tudni, hogy a magánsze
mélyek lapkihordóinknál megkötött 
előfizetés esetén mindössze 17 lejt kell 
havonta fizessenek lapunkra, viszont 
ha legkevesebb három hónapra fizet
nek elő, akkor az előfizetés összege 45, 
azaz havi 15 lej! Hat hónapos előfize
tés esetén a megtakarítás 15, tizenkét 
hónaposnál pedig 24 lej. Fontos az 
is, hol fizetnek elő: postán drágább, 
éppen ezért figyelmükbe ajánljuk ter
jesztőinket, akiknél olcsóbb az előfize
tés, ráadásul korán reggel kézbesítik a 
lapot. Krafft Istvánt a 0742–419786
os, Jakab Zoltánt a 0741–260184
es, Györfi Andrást (Ficsút) pedig a 
0744–391537es telefonszámon hív
hatják. Ugyanakkor nagy érdeklődés
nek örvend próbaolvasási akciónk is: 
hívják lapkézbesítőinket, akik egy hé
tig a reggeli órákban ingyenesen ház
hoz szállítják a megye, Székelyföld és a 
nagyvilág híreit! Udvarhelyről, Antal 
Ildikó, Jakab Árpád, Józsa Csongor, 
Katona Zoltán, Máthé László Ferenc 
tudósítanak, a fotókat Balázs Attila és 
ifj. Haáz Sándor készíti.

május 10-én sor kerül az első dísz-
őrségváltásra a székely támadt 
várban. A turistacsalogató ötlet-
tel előrukkoló székelyudvarhelyi 
Akciócsoport önkéntes fiatalo-
kat keres, akik korhű ruhákba öl-
tözve, darabonttá változva látnák 
el ezt a feladatot. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro

Nemrég adtunk hírt arról, 
hogy Székelyudvarhelyi 
Akciócsoport név alatt 

a város turisztikai potenciáljának 
növelését akaró önkéntesek tömö
rültek. Színre lépésükkor számos 

ötletüket ismertették, tegnap pedig 
azt jelentették be, egyik elképzelé
sük már konkrétum: május 10én 
délután hat órakor az akciócsoport, 
a polgármesteri hivatal és az Eöt
vös József Szakközépiskola közös 
programja révén sor kerül az első 
díszőrségváltásra a Székely Támadt 
várban, ezt követően pedig minden 
szombaton délután hasonló cere
móniára számíthatnak a városunk
ba látogatók, vagy miért ne, maguk 
a lakók is. Az ötlethez keresnek 
darabontokat, önkénteseket, mint 
hirdetik, olyan 9–11. osztályos le
gényeket, akik érdeklődnek a város 
és a székelység történelme iránt. 

Előny a „katonás” megjelenés, il
letve az sem árt, ha a darabont meg 
is tud szólalni. Jelentkezni legtöbb 
egyoldalas önéletrajzzal lehet, me
lyet a szekelydarabont@gmail.
com email címre kell elküldeni, 
vagy nyomtatott formában a Haáz 
Rezső Múzeum titkárságán is le le
het adni, nem később, mint május 
5ig. „Légy te is az első darabontok 
között Székelyudvarhelyen!” – így 
szól az akciócsoport felhívása, a 
szervezők pedig reménykednek, 
lesz érdeklődés a téma iránt. „Cere
móniamestert is felkérünk, aki be
tanítja majd a diákokat” – tudatta 
Hajdó Noémi, a csoport tagja. 

beindult székelyudvarhelyen is 
a bethlen gábor Alapítvány mik-
rohitelező rt. hitelezési tevékeny-
sége. „A kis- és középvállalkozá-
sokat, illetve az egyéni vállalkozó-
kat a bankinál jobb ajánlatokkal 
várjuk” – mondja jakab Attila, az 
rt. udvarhelyszéki ügyintézője.

J. Á.

Erdélyszerte nyolc demok
ráciaközpontban, így a szé
kelyudvarhelyiben is tájékoz

tatják az érdekelteket a hitelezéssel 
kapcsolatban. A Vár utca négy szám 
alatt keddenként és szerdánként dél
után kettő és négy óra között Jakab 
Attila, a Bethlen Gábor Alapítvány 

Mikrohitelező Rt. udvarhelyszéki 
ügyintézője fogadja az érdeklődő
ket, s mint lapunknak hangsúlyozta, 
nemcsak a kis és középvállalkozá
soknak, hanem az egyéni vállalko
zóknak is nyújtanak hitelt, Jakab 
szerint a bankinál jobb feltételekkel. 
„Nálunk nincsenek rejtett költsé
gek, apró betűs részek, ráadásul a 
bankinál kisebbek a kamatok, és 
az elbírálás is egy hét alatt megtör
ténik” – emelte ki az ügyvezető. 

Elmondta továbbá, az információ
nyújtáson túl az irodában segítenek 
a dokumentáció összeállításában is, 
s fontos kitét, hogy a hitelező elsőd
leges célja a fejlesztés kell legyen, a 
vállalkozás pedig legalább egyéves 
régiséggel kell rendelkezzen és ne 
legyen adóssága az állami szervek 
felé. A hitelezőt az igényelt összeg 
két százalékát kitevő elbírálási díj 
mellett a közjegyzői illeték és az 
ingatlangarancia bejegyzésével kap

csolatos költségek terhelik. Jó tudni 
ugyanis, hogy garanciaként szükség 
van a kölcsön összegének százötven 
százalékát kitevő ingatlanfedezetre, 
telekre vonatkozó jelzálogot nem 
fogadnak el.

Jakab elmondta, négytípusú 
hitelt lehet igényelni: hosszú távú 
mikrohitel (maximális összeg 40 
ezer lej, hároméves futamidő); rö
vid távú mikrohitel (maximális ösz
szeg 20 ezer lej, egyéves futamidő); 
mikrohitel önrésztámogatásra (ma
ximális összeg 30 ezer lej, egyéves 
futamidő), valamint harminc év 
alattiak számára elérhető start up 
mikrohitel (maximális összeg 40 
ezer lej, hároméves futamidő). 

hírfolyam

> Pálfi Géza-emléknap. Április 29én, 
pénteken Pálfi Gézaemléknapot tartanak Szé
kelyudvarhelyen és Máréfalván. Az eseményt a 
kommunizmus üldözöttje és áldozata, az 1984
ben 43 évesen elhunyt néhai pap, egykori teoló
giai és gimnáziumi tanár, volt székelyudvarhelyi 
főesperesplébános születésének hetvenedik év
fordulója alkalmából, a Pálfi Gézaemlékév kere
tében szervezik. Délben megkoszorúzzák Pálfi 
udvarhelyi sírját, kettőtől a máréfalvi kultúr
otthonban emlékkonferenciát rendeznek, hat

tól pedig emléktáblát avatnak a máréfalvi Nyirő 
József Általános Iskola volt egyházi épületénél.

> Tilalmi időben horgásztak. A Székely
udvarhelyi NagyKüküllő Vadász–Horgász 
Társaság halőrei a rendőrség munkatársaival  
Székelykeresztúr térségében tartottak ellen
őrzéseket. Újszékely közelében két héjjasfalvi 
fiatalra bukkantak, akik tilalmi időben horgász
tak. Négy horgászbotot és halat találtak náluk, 
előbbieket elkobozták, a halakat visszaengedték 
a vízbe. Tilalmi időben történő horgászatért 
6000 és 10 000 lej közötti pénzbírság is kiszab

ható, illetve 1 és 3 év közötti időszakra az illető
ket el is tilthatják a horgászástól. 

> Gyógyszer egy hónapra is. Antal István 
parlamenti képviselőt azzal keresték meg, hogy 
néhány székelyudvarhelyi családorvos a króni
kus betegeknek csak három hónapra előre írja 
fel a gyógyszereket, ez pedig a nyugdíjasoknak 
egyszerre akkora összeget jelent, hogy nem tud
ják kiváltani a sokszor életbevágóan fontos or
vosságot. Kérésük az volt, hogy lehetőleg havon
ta írják fel a gyógyszereket a családorvosok. A 
képviselő egyeztetett a megyei egészségbiztosító 

pénztár főorvosával, dr. Lidia Sîngeorzannal, 
aki hangsúlyozta: a családorvosok egy hónapra 
is írhatnak fel gyógyszert. 

> A gödörtömést aszfaltozás követi. Elkez
dődtek április 27én az útfelújítási munkálatok 
a DJ 131 megyei út Felsőboldogfalva – Kénos 
szakaszán. A tervek szerint előre a gödröket 
tömik be, majd a közbeszerzési eljárás után kö
rülbelül egy hónap múlva folytatódik a tavaly 
elkezdett aszfaltozás. A kilenc kilométer hosszú 
szakaszon jelenleg a gödrök betömését megelő
ző tisztítás folyik.

A Tirolsteiner német vállalat 
bizonyos szériaszámokkal 

rendelkező 
Zzinger, Singer, Durkopp, 

Pfaff és Kaiser 
márkájú varrógépeket vásárol. 

45 000 – 65 000 eurót 
ajánlunk, helyben fizetéssel. 
Telefon: 0755–273714, 8-20 
óra között. Komolyságot nyúj-

tunk, komolyságot várunk.

lovasvezér ügyeli fel 
a váltást

Miklós Zoltán múzeumigazga
tó közölte, a 16–17. században 
Erdély várait védték a darabon
tok. „Hitelesen hoznánk vissza 
öltözetüket. A turisták egy rítust, 
ceremóniát látnak majd, mely so
rán három katona cserél  három 
katonát, egy lovasvezér felügye
lete alatt” – részletezte Miklós, 
aki arra is kitért, zászlóátadás is 
lesz, ehhez pedig egy olyan 1601
es évi zászlót választottak, mely 
alatt a székely hadak harcba vo
nultak. „A puskával van kis gond, 
hisz a darabontok gyalogpuská
sok voltak, ám nehéz egy ilyen 
darabot mintának beszerezni.” 
Azt is tudatták, a  készülő ruhák 
költségeit a polgármesteri hivatal 
fedezi, a csoport pedig további 
mecénások, támogatók jelentke
zését várja, hisz terveik szerint 
az őrségváltásra számos projekt, 
elképzelés épülhet majd rá. Már 
jelentkezett vállalkozó, aki hin
tójával beszállna a turizmuslen
dítő történetbe, illetve Fazakas 
Szabolcs itt többek között a vár 
makettjének megépítését is emlí
tette: köveket várnak turistáktól, 
lakóktól, más várakból, melyek 
összerakása után képet kapha
tunk, hogyan nézhetett ki szebb 
korában a várunk.

A bethlen gábor AlApítVány indítottA

Mikrohitelek Udvarhelyen is

A székelyudvarhelyi Akciócsoport toborzót hirdetett: várják a fiatal darabontokat fotó: Máthé lászló ferenc


