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Újabb munkahelyek szűnhetnek meg

Átszervezik jövőre a közüzemet

emlékezés, tiltakozás 

Alfaluban elítélik az erőszakot

„Komoly pénzforrástól esett el 
a vállalat a hőszolgáltatás át-
adásával, ugyanakkor magas 
kiadásoktól is megszabadult, 
felújításra másképp nem lett 
volna lehetőség” – hangzott el 
a gyergyószentmiklósi közüzem 
közgyűlésének kiértékelőjén. 

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Három tanácsos alkotja a 
gyergyószentmiklósi köz-
üzem közgyűlését: Va-

dász Szatmári István, Szőcs László 
és Farkas Zoltán. A döntéshozók a 
2010-es év értékelésére gyűltek ösz-
sze, elfogadták az adminisztrátorok 
és a cenzorok jelentéseit, valamint 
az éves mérleget is. Ugyanakkor 
két évre újraválasztották az admi-
nisztrátorokat Lukács László, Deák 
László és Rákosy Zoltán személyé-
ben. Lukács László igazgató részle-

tezte, több jelentős téma merült fel 
a gyűlésen. 

a hőszolgáltatást átadták
A tavalyi év meghatározó ese-

ménye volt a hőszolgáltatás átadá-
sa az RFV-nek. Bár, mint mondja, 
nehézkes volt, a folyamat lezárult. 
– Igaz, hogy ezzel nagy pénzfor-
rástól esett el a vállalat, azonban a 
költségek is igen magasak voltak a 
rendszer rossz állapota miatt, fel-
újításra pedig nem volt lehetőség 
– fogalmazott Lukács. Hozzátet-
te, az elmúlt évben bebizonyoso-
dott, hogy rendbe tett hálózattal 
nyereséges is lehetett volna a szol-
gáltatás, hiszen 2010-ben tizen-
egy hónapon át a közüzem bizto-
sította a hőt a tömbházlakóknak 
a befektető által már jó részben 
felújított rendszeren, és sikerült 
az előző évektől eltérően nyeresé-
get termelni. 

többen állás nélkül 
maradtak
A termorészleg 31 dolgozójából 

20 személyt vett át az új szolgáltató, 
néhányan nyugdíjba mentek, többen 
pedig állás nélkül maradtak. Lukács 
elmondta azt is, az RFV elkezdte a 
közüzem azon adósságainak tör-

lesztését, melyeket a várossal kötött 
szerződésben vállalt. A valamikor 
folyékony tüzelőanyagra felvett ban-
ki hitelből 3,85 millió lej kifizetését 
vállalta az új szolgáltató, emellett 
egyéb tartozásokra több mint két és 
fél millió lejt fizet, ez utóbbi összeg-
ből történtek már kifizetések. 

kereszt alakban elhelyezett mécse-
sek, Csala zsolt fényképe istván 
pap szobrának lábánál – a család-
tagok és alfalvi fiatalok emlékeztek 
pénteken este az alpolgármester 
meggyilkolására, és szavak nélkül 
tiltakoztak az erőszak ellen.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Egy héttel Csala Zsolt alpol-
gármester kivégzése után a 
bukaresti főügyész vette át a 

nyomozást. A tragikus esemény em-
lékére gyúltak a gyertyák pénteken, 
egy héttel a tragédia után. Az Alfalvi 
Fiatalokért Egyesület kezdeménye-
zésére közel ötvenen gyűltek össze, 
imádkoztak, énekeltek az István pap 
téren, majd a résztvevők a polgár-
mesteri hivatal bejáratához vitték 
át a mécseseket. „Egy héttel ezelőtt, 
körülbelül ebben az időpontban 
történt a tragikus esemény alpolgár-
mesterünkkel. Megemlékezünk, és 
elítéljük az agresszió azon formáját, 
aminek tanúi lehettünk” – fogalma-

zott Erdős Ágnes ötletgazda. Helyi 
viszonylatban az agresszió elleni 
megnyilvánulásnak teret kell szen-
telni, és akár évente sor kerülhet egy 

csendes, gyertyás tiltakozásra – véle-
kedett György István polgármester, 
hozzátéve: „Azt hiszem, van amiért. 
Van amin elgondolkodni.”

hírfolyam

> Cseres Tiborra emlékeztek Remetén. 
Biatorbágyi, ditrói, csutakfalvi, gyergyóremetei 
diákok részvételével került sor idén a Cseres 
Tibor szavalóversenyre. A remetei születésű író 
tiszteletére továbbá matematika-, sport- és anya-
nyelvi vetélkedőket, mesemondó maratont, tájé-
kozódási versenyt is szervezett az Avully-Remete 
Alapítvány és a Fráter György Általános Iskola. 
A kétnapos rendezvénynek része volt György 
Viola előadóestje; Szilágyi István Kossuth-díjas 
író, főszerkesztő; Demeter Zsuzsa és Papp At-

tila-Zsolt szerkesztők a Helikon című irodalmi 
lapot mutatták be. A Cseres Tibor-napok kere-
tében megkoszorúzták az író szobrát is. 

> Hóvirág-előadás a Tánc Világnapján. 
Mérföldjáró csizmával táncolták be Erdély táj-
egységeit a néptánckedvelők pénteken, Gyer-
gyószentmiklóson. A Hóvirág néptáncegyüttes 
igazi sikerként könyvelheti el a produkciót, im-
már nemcsak külföldön, idehaza is véget nem 
érő tapssal köszönte a közönség munkájukat. 
Több mint tíz néptánc került bemutatásra, a 
Hóvirág, Topánka, Gereben mellett fellépett a 

kilyénfalvi Csipkebogyó együttes, így összesen 
170-en ropták a színpadon, közülük a legkisebb 
négy-, a legidősebb közel negyvenesztendős. 

> Földnap-ünnep Gyergyószent mik-
lóson. A négy elem játéka címmel beharango-
zott Föld-napi program számos rendezvényét 
tartották szombaton az Ifitéka, a Zöld Szé-
kelyföld Egyesület és a Gyergyói Fotóklub 
szervezésében. A meteorozás, homokrajz és 
természetfotó-kiállítás mellett teret kapott 
a hulladékok újrahasznosítása, Hulladékból 
hasznosat címmel. Iskolák, óvodák a vakáció 

ellenére is több mint száz alkotással nevez-
tek be, a parafa dugóból készült társasjáték, 
a gyógyszeresdobozból lett váza mellett volt 
palackrepülő, rongybaba mózeskosárban, 
kugli, kacsaúsztató, sőt faültető társasjáték is. 
A gyerekek ötletességét bizonyítja, hogy este 
a kiállított tárgyakat kikölcsönözve még a fel-
nőttek is kedvet kaptak a játékhoz a művelő-
dési központ előcsarnokában. A hulladékból 
készült tárgyak eszmei értékét hangsúlyozta 
Dániel Margit óvónő, ígérte, a Csodavilág 
napközi minden gyereke év végéig elkészíti a 
saját hasznos játékát. 

Körkép

Veszteséges a vízszolgáltatás

Lukács László beszámolt arról, hogy míg a szemétszállítás és a lakáske-
zelés tevékenysége nyereséges volt 2010-ben, a víz- és szennyvízháló-
zat működtetése nagy veszteségeket okozott a vállalatnak. Ennek oka 
egyrészt a vezetékek rossz állapota, másrészt pedig a derítőállomás el-
avultsága, mely miatt több büntetést is kirótt a vízügy. Gondot jelent 
az is, hogy a magánházak jelentős részénél nincs vízóra. A közüzem 
reméli, mihamarabb elindul a víz- és csatornarendszer felújítása a vá-
rosban, ez csökkentené a veszteségeket. Ugyanakkor a vállalat kényte-
len lesz árakat emelni. „Átszervezésre is szükség lesz” – jelentette be 
az igazgató. Jelenleg egyébként 115 személy dolgozik a városgazdál-
kodási vállalatnál.

turizmuspárti a Ditró 
közbirtokosság

Nem csak fából 
áll az erdő

negyven tájékoztató táblát állított, 
250 példányban színes, tájékozta-
tó könyvecskét adott ki a Ditró 
közbirtokosság. az ökoturizmus 
fellendítését fontosnak tartó tár-
sulás a helyi iskolások segítsé-
gével tanösvények kiépítésére, 
kerékpárút létrehozására készül.

B. K.

A Ditró Közbirtokosság erdős és 
legelős területeit, állat- és nö-
vényvilágát ismerteti a múlt 

héten megjelent, 56 oldalas kiadvány 
A zöldarany vonzásában címmel. Be-
mutatóján Kovács Árpád András köz-
birtokossági elnök elmondta: „Meg-
győződésem, hogy környezetvédelem, 
ökoturizmus terén egy közösségben 
legfőbb feladata a közbirtokosságnak 
van.” Az erdőt nem szabad kivágható 
fák tömegeként szemlélni, észre kell 
venni az ezerféle egyéb értéket is, és ezt 
megmutatni a turistáknak. Így nem 
károsítjuk környezetünket, ugyanak-
kor a turizmus révén a gazdasági fejlő-
déshez is hozzájárulunk – magyarázta 
az elnök. Both József a Hargita Me-
gyei Környezetvédelmi Ügynökség 
képviselőjeként mutatta be a megye 
környezetvédelmi területeit, Bernád 
Zelma, a Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség engedélyezési osztályának 
vezetője pedig üdvözölte a ditrói kez-
deményezést; a megyében ez az első 
közbirtokosság, mely ekkora figyel-
met fordít az ökoturizmusra – állítot-
ta. A rendezvény keretében elismerő 
oklevelet kaptak mindazok, akik hoz-
zájárultak a kiadvány elkészítéséhez, 
így a Puskás Tivadar Iskolaközpont 
tanárai és diákjai is, valamint a Gaja 
Consulting pályázatíró cég, mely 
díjmentesen készítette el a projektet, 
így sikerült a Corvinus Zrt.-től 1,3 
millió forintot, 50 százalékos támo-
gatást nyerni. Az ünnepség résztvevői 
ezüstfenyőcsemetét ültettek el – Gál-
Pál László erdészmérnök adománya-
ként – a Nyugdíjas Klub udvarán, és 
további tervek is megfogalmazódtak, 
melyek az ökoturizmust segítenék. A 
250 kiadványból juttatnak helyi, fa-
luturizmusban érdekelt családoknak, 
a térség intézményeinek. Nemsokára 
szintén az iskolával közösen lát hozzá 
a közbirtokosság tanösvények kiképe-
zéséhez az erdős területeken, és keresik 
a pályázati forrásokat, hogy kerékpár-
utak kialakítására is sor kerülhessen. 

A kezdeményezésre közel ötvenen gyűltek össze fotó: balázs katalin

Diáktorna 

Elsősegély-
nyújtók versenye

Diákok mérték össze tudásukat 
elsősegélynyújtás terén gyer gyó
szentmiklóson. elméleti kérdések-
re válaszoltak és sérülteket láttak 
el a hozzáértő elsősegélynyújtók 
versenyén.

Hét csapat mérettetett meg 
a Vöröskereszt gyergyó-
szent miklósi szervezetének 

szervezésében a Hozzáértő elsőse-
gélynyújtók versenyén. Előbb elméleti 
kérdésekre kellett válaszolniuk a részt-
vevőknek, majd sérüléseket láttak el. A 
diákok fejsérülést, törött végtagot kö-
töztek, vérzést csillapítottak, de még 
az újraélesztés technikáját is bemutat-
ták. A feladatok végrehajtását szakem-
berekből álló zsűri értékelte. Mind az 
általános iskolások, mind pedig a kö-
zépiskolások kategóriájában a Sfântu 
Nicolae Líceum csapatai végeztek az 
első helyen. Ők, valamint egy egye-
temistákból álló csapat fogják képvi-
selni Gyer gyószentmiklóst a verseny 
megyei szakaszán, melyet e hónapban 
szerveznek Csíkszeredában. 


