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FELHÍVÁS

Az Urbana Rt. vezetősége felhívja a tömbházlakók figyelmét, 
hogy a 2011-es fűtésszezon kezdetéig két újabb lépcsőház belső 

távhőhálózatának felújítását tervezi „vízszintes elosztású” 
minta-kivitelezésként.  

Az érdekelt lépcsőházak képviselői írott kéréssel jelentkezhet-
nek az Urbana Rt. székhelyén, Székelyudvarhely, Haáz Rezső 

utca 4. szám alatt 2011. június 15-ig.  
A kivitelezésre kerülő két lépcsőház kiválasztása 
a jelentkezők közül az alábbi feltételek alapján történik:

beleegyezés minden lakrésztulajdonostól a munkálatok ki-•	
vitelezéséhez;

a távhőszolgáltatást igénylő lakrészek száma/aránya az ösz-•	
szes lakrészhez viszonyítva;

az adott negyed távhőhálózatának állapota (előny a felújí-•	
tott hálózat).

     A vízszintes elosztás lehetővé teszi az elfogyasztott hőenergia 
mérését lakrészenként, illetve az egyéni fogyasztás-szabályozást a fű-
tőtestekre felszerelhető hőszabályzó csapokkal. 

A 2010-ben felújított két tömbházban az idei télen a fűtésszám-
lák értéke 20%-kal, illetve 36%-kal csökkent az előző tél számláihoz 
viszonyítva.

Kivitelezés szempontjából:
a jelenlegi függőleges vezetékek megszűnnek, melyeket egy •	
lépcsőházi hőszigetelt vezeték vált fel, amiből minden egyes 
lakrészhez leágazik a vízszintes elosztóhálózat. Ez a beruhá-
zás az Urbana Rt. költségét képezi;

minden távhőszolgáltatást igénylő lakrész elosztóvonalára •	
felszerelünk egy digitális hőmennyiségmérő készüléket, ami 
az illető lakrész egyéni fogyasztását méri (ezt majd 2 éves 
részletben kell kifizetni a szolgáltatónak);

minden lakásban módosítani kell a belső vezetékeket úgy, •	
hogy ezek csatlakozzanak a lakásba beérkező elosztóhá-
lózathoz (hasonlóan, mint az egyéni fűtéshálózat esetén, 
tehát aki már levált, annak is lehetősége van így visszacsat-
lakozni a távhőszolgáltatásra, a meglévő hálózatát csak csat-
lakoztatnia kell);

a fűtőtestekre tanácsos hőszabályzó csapokat szerelni a hő-•	
mérséklet helyiségenkénti igény szerinti szabályozására.

Bővebb felvilágosításért forduljanak bizalommal szakembereink-
hez a vállalat székhelyén, munkanapokon 8–15 óráig 

(pénteken 8–12-ig). 

Tisztesség adassék!

Húsvét első napján este 
8–10 óra között lélek-
emelő, megindítóan szép 

ünnepi előadáson vettünk részt, 
amiért jómagam és társaim ne-
vében elismeréssel és köszönettel 
adózom a csíkkarcfalvi Reménysu-
gár Nyugdíjas Egyesület tagjainak. 
Virágom nem lévén, a sajtó útján 
szeretnék gratulálni mindazon 
nyugdíjas tagoknak, akik részt 
vettek ennek a felemelő kulturá-
lis műsornak a lebonyolításában. 
Nem utolsósorban gratulálunk a 
zenészeknek is, akik besegítettek 
az előadásba.

Tudott dolog, hogy a szere-
tet az az összetartó erő, amely ál-
tal összekovácsolódik a közösség. 
Hát mi ezt itt megtapasztaltuk 
most. Keresem, de nem találom a 
megfelelő dicsérő szavakat a szép 
példamutatásra. A telt terem kö-
zönségének vastapsát megérdemel-
ték. Követendő példa kell legyen 

mindannyiunk számára. A magam 
és nyugdíjastársaim nevében kívá-
nom, hogy további munkájukhoz 
adjon a jó Isten erőt, egészséget, ki-
tartást és tevékenységüket sok szép 
siker koronázza. Műsoruk nemcsak 
szórakoztat, hanem a jóra nevel. 
Miként Jézus példát adott nekünk, 
úgy gondoltuk mi is, a dánfalvi Fe-
hér Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület 
tagjai elmentünk majdnem teljes 
létszámban az előadásra, ahol nem 
csalódtunk. 

Üdvözlettel és köszönettel va-
gyunk mindazért, amit nekünk 
nyújtottak ezen az ünnepélyes es-
tén. Köszönjük a szép jeleneteket, 
a szólisták szép énekeit, valamint 
gyönyörű, hagyományos népdala-
ikat, táncaikat. Szeretnénk, ha ná-
lunk is akadnának hasonló igényű 
emberek. 

Társaim nevében is
Albert Margit ny. tanítónő, 

Csíkdánfalva

Köszönet 
mindenért

Már harmadik alkalommal 
feküdtem a ditrói kórház-
ban, de mindig az a véle-

ményem, hogy olyan rend, tisztaság 
nem mindenhol van. Dr. Puskás Ká-
roly doktor úr nemcsak nagy tudású 
orvos, hanem a szó szoros értelmében 
vett ember, aki szaktudásával és bizta-
tó szavaival egyaránt gyógyít. 

Köszönet neki és mindenkinek 
a kórházban, aki sokat tesz a bete-
gek gyógyulásáért!

Balázs Lili,
Gyergyóremete

A Riehen Egyesület által pat-
ronált Idősek Napközis 
Klubjának tagjai a szintén 

Csíkszeredában működő Lazarus 
Ház nyugdíjasaival együtt kelle-
mes kiránduláson vettünk részt 
szombaton, április 30-án. A két 
csapat a Pottyandi Erdei Iskola 
Házhoz kirándult, ahol bekapcso-
lódtunk a Föld napi rendezvény-
be. A szállítást a Riehen Egyesü-
let biztosította. Fél tizenkettőkor 
indultunk Csíkszeredából, és ott 
már népes csoport várt minket. 
A jelenlévők a Fenyővize-tanös-

vény megnyitására gyűltek össze. 
A megnyitó ünnepséget Borbáth 
Erzsébet, a Riehen Egyesület el-
nöke kezdte, majd György József 
csíkszentgyörgyi polgármester 
beszéde következett, aki üdvözölte 
a jelenlévőket és méltatta az ese-
ményt. A kirándulás szórakoztatá-
si programját Károly Veronika ta-
nítónő biztosította a Repülj madár 
nevű tánccsoport műsorával. Az 
előadás mindannyiunkat örömmel 
töltött el. Azután következett a 
tanösvény felavatása. Kedves Zsu-
zsanna, az egyesület ügyvezetője 

ismertette a létesítmény fontossá-
gát és megköszönte a támogatók 
segítségét, majd a polgármesterrel 
leleplezte a kijelölő táblákat. Végül 
az egyesület konyháján ízletes ebéd 
várt a látogatókra. Lehetett a tájon 
körbeszekerezni, meglátogatni a 
Menyecskék házát és az ott előké-
szített anyagokból barkácsolni.

A kissé kellemetlen időjárás 
nem befolyásolta a hangulatot. Fe-
lejthetetlen nap volt.

Barta Árpád, 81 éves, a 
Providentia Idősek klubjának tagja,

Csíkszereda

Örömmel olvastam Csiha 
Csaba Attila barátomnak, 
volt munkatársamnak a 

lap 2011. március 30-i számában 
megjelent írását az összefogás pa-
rancsoló szükségességéről. Szaksze-
rű okfejtésével nem lehet vitatkozni, 
azzal messzemenően egyetértek.

Az elmúlt 20 év tapasztalataiból 
megtanulhattuk, milyen súlyos árat 
kell fizetni a kicsinyes széthúzásért, 
gyakorlatilag minden határon kívüli 
magyar közösség esetében. Ugyan-

akkor a maradék anyaországban 
is él a „magyar átok”, ahol a beszű-
kült pártszempontok fontosabbak a 
haza, a nemzet érdekeinél. Konkrét 
példa erre az új alaptörvény megal-
kotása kapcsán az ellenzéki pártok 
magatartása. Mindent elkövettek és 
elkövetnek a választópolgárok által 
kétharmados többséghez juttatott 
kormánypártok munkájának elgán-
csolásáért, minden vonatkozásban 
kárt okozva ezáltal Magyarország-
nak. Általánosságban, határoktól 

eltekintve kimondhatjuk: minden 
azon múlik, képesek vagyunk-e 
felülemelkedni szűkös, kicsinyes 
egyéni érdekeinken, ha a nemzetről 
van szó.

Nagy forradalmainkból kellene 
tanulni. Petőfinek volt ereje kije-
lenteni: „– bárkié is a dicsőség, a 
hazáé a haszon.”

szakács Attila imre 
okl. közgazdász, 

Szatymaz, 
Magyarország

Kicsik és nagyok a Föld napját ünnepelték Pottyandon

A Technical Trade Kft.
– Csíkszereda, Hajnal utca 18. szám –

értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei 
Környezetvédelmi Ügynökséghez a Gyergyóremete, Melik utca szám 
nélkül megvalósítandó Bioüzemanyag-gyár létesítése című tervét, a kör-
nyezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos információk be-
szerezhetők a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség 
székhelyén, Hipodrom utca 2A. szám, a Hargita Megyei Környezetvé-
delmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám 
alatt, munkanapokon 8.30–16.30 között, valamint a cég székhelyén, 
Csíkszereda, Kissomlyó utca 17. szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes 
időtartama alatt nyújthatják be, a Nagyszebeni Regionális Környezet-
védelmi Ügynökséghez, valamint a Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökséghez (tel.: 0266–371313, fax: 0266–310041)


