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> X-Faktor Gyergyószentmiklóson. 
Akár 3000 nézőre is számítanak, ezért szer-
vezik az X-Faktor sztárjainak előadását a 
gyergyószentmiklósi műjégpályán. A kon-
certre jegyet váltók közül 50 személy kö-
zönségtalálkozón vehet részt – újságolták 
a szervezők. A rendezvény gyergyói szer-
vezői, a Gyergyószentmiklósi Művelődési 
Központ és Gyergyó Területi Ifjúsági Ta-
nács vezetői sajtótájékoztatón jelentették 
be: május 24-én, kedden, 19 órától a mű-

jégpályán lépnek fel a televízióból jól ismert 
vetélkedő sztárjai. Gyergyószentmiklóson 
színpadra lép Vastag Csaba, a verseny nyer-
tese, Vastag Tamás, Király L. Norbi, Janicsák 
Veca, Shodeinde Dorka, az est vendége lesz 
Tabáni István és Keresztes Ildikó. Az elő-
adók étkeztetéséről és szállásáról helyi vállal-
kozók gondoskodnak, a közönség soraiból 
pedig ötven személy vehet részt a koncert 
utáni közönségtalálkozón. Hogy ki lesz 
az az ötven kiválasztott, később derül ki, 
bizonyos játék eredményeként kerülnek 
ki a nevek – mondta Magyari Levente 

szervező. Jegyek már kaphatók a Művelő-
dési Központban, a Limpex vendéglőben, 
valamint a diáktanácsoknál. A környező 
településen lakók is hozzáférnek a belépő-
jegyhez, a helyi televízióadók képújságá-
ban szerezhetnek tudomást, lakhelyükön 
hol árusítják azokat. 

A jegy ára huszonöt lej elővételben, 30 
lej a helyszínen, gyerekeknek, nyugdíjasok-
nak nincs kedvezmény. 

> Ma van a néprajzi konferencia. Fes-
tett kulacsok, napmadár, tutajozás, népi 

kultúra szerepe a globalizáció korában – 
ilyen témákban hallgathatnak előadást ma 
17 órától a Csiky-kert amfiteátrumában. 
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület gyergyói 
fiókjának szervezésében előadást tart: dr. 
Balázs Lajos csíkszeredai és dr. Garda De-
zső gyergyószentmiklósi egyetemi tanár, 
valamint Farkas Irén és Kisné Portik Irén 
néprajzkutató. 

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Gyer-
gyószentmiklósi Kihelyezett Tagozatának 
hallgatói mellett a szervezők minden érdek-
lődőt szeretettel várnak. 

Vezetőváltás történik Gyergyó
szentmiklós szintjén az RFVnél. 
A szárnyra kapott hír igaz – erősí
tette meg a gyergyószentmiklósi 
távhőszolgáltató. Információink 
szerint a gyergyószentmiklósi 
Szabó Csaba lesz Luczay utódja. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Sokféle fejtegetés létezik, mi-
ért fejeződött be Luczay Pé-
ter ügyvezetői munka köre 

a gyergyószentmiklósi távhő szol-
gáltatónál. Az RFV C.D.R. Kft. 
kommunikációs osztálya röviden 
válaszolt kérdésünkre, megfogal-
mazva, Gyergyószentmiklóson 
meg valósult a távhőrendszer jelen-
tős korszerűsítése, átalakítása. A 
beruházási munkálatok befejezté-
vel új fejezetéhez érkezett a vállalat, 
mostantól a már kiépített, modern 
rendszer üzemeltetése, az ügyfélke-
zelés gördülékenységének biztosí-
tása a fő feladat. Ehhez pedig másik 
személy segíti vezetői tisztségben a 
vállalatot.

„Az RFV C.D.R. ügyvezető 
igazgatója, Luczay Péter kifejezet-
ten az energetikai rendszerek ter-
vezésére és kiépítésére szakosodott 
mérnökként egy hatékonyan mű-
ködő rendszert hozott létre. Meg-
bízatása a rendszer kiépítésével, 

beindításával és beszabályozásával 
véget ért, szakértelmét új, vezetői 
beosztásban, az anyavállalatnál 
kamatoztatja a jövőben. Emellett 
a gyergyószentmiklósi távhőszol-
gáltatás minőségének fenntartását, 
valamint a rendszer továbbfejlesz-
tését Magyarországról is támogatni 

fogja: a 2011-re tervezett korszerű-
sítésekben, a dán kazán kicserélésé-
ért, valamint egy gázmotor üzembe 
helyezéséért tett lépésekben a to-
vábbiakban is aktív szerepet vállal” 
– áll a közleményben. 

A leköszönő ügyvezető nem kí-
vánta saját álláspontját ismertetni, 

a helyére kerülő személy kilétéről 
pedig mindössze annyit mondott 
a hőszolgáltató cég sajtóirodájának 
illetékese, hogy „az RFV C.D.R. 
vezetésének folyamatossága termé-
szetesen biztosított. Luczay Péter 
utódjáról a jövőben fog tájékoztat-
ni a vállalat.”

Több mint kétezer fenyőcsemetét 
ültetett el a gyergyószentmiklósi 
magánerdészet a Natura 2000 
parkkal közösen a gyergyóújfalvi 
bánya területén. Az akcióra a Ma
darak és Fák Napja alkalmából 
került sor.

L. H.

Hatvanöt ár területen ültet-
tek feketefenyő-csemetét 
tegnap az újfalvi bánya te-

rületén, mely a Natura 2000 madár-
védelmi park részét képezi. A park 
igazgatója, Laczkó Teréz elmondta, 
a Lafarge-kőbánya kezdeményezett 

együttműködést annak érdekében, 
hogy az országban elsőként ökológia-
ilag helyreállítsák a bányászott terüle-
tet. A megkeresést örvendetesnek ta-
lálták, ezért sort kerítettek a faültetési 
akcióra a magánerdészettel közösen. 
Körülbelül 2500 feketefenyő-cseme-
tét ültettek el, azonban a munka igen 
nehéz volt, mivel sziklába vájt göd-
rökbe helyezték a fákat – részletezte 
Laczkó Teréz. Mint mondja, a mód-
szert már más területeken is kipróbál-
ták és bebizonyosodott, hogy az így 
ültetett növények megélnek. Emel-
lett lucfenyőt ültettek olyan területe-
ken, ahol nem folyt kitermelés. Ösz-

szesen húszan dolgoztak a csemeték 
elültetésén. A tervek szerint hasonló 
akciók a későbbiekben is lesznek, 
hiszen néhány év alatt rehabilitálni 
szeretnék a kitermelés során károsult 
területeket.

A Vaskertes Általános Iskolá-
ban is megemlékeztek a Madarak 
és Fák Napjáról, Bancsi Edit bioló-
gia szakos tanárnő szervezésében. A 
diákok plakátokat, rajzokat, fény-
képeket készítettek ez alkalomra, 
a legjobbakat díjazták is. Többen 
előadást tartottak, erdőkről, mada-
rakról beszéltek társaiknak, hogy 
felhívják a figyelmet a környezet 

megóvásának fontosságára. Olyan 
tanuló is volt, aki saját költeményét 
adta elő, mely a madarakról szól. A 
rendezvényen több környezetvédő 
szervezet képviselője is jelen volt. 
Laczkó Teréz ismertette a védett 
terület jelentőségét, az ott élő mada-
rakat, növényeket. A Békás-szoros 
– Nagyhagymás Nemzeti Park kép-
viselője szintén szólt a diákokhoz, de 
az Amőba Öko Központ sem hiány-
zott a rendezvényről. A szervezők 
szerint a program elsődleges célja az 
volt, hogy a diákok minél fiatalabb 
korukban megtanulják, hogyan él-
hetnek környezettudatos életet. 

Információink szerint a gyergyószentmiklósi Szabó Csaba (jobbról) lesz Luczay (balról) utódja  fotó: balázs katalin

gyergyó

GyeRGyóSzeNTMIkLóSRA 
éRkezIk A FekeTe LeVeS

A kávé története
Gyergyószentmiklósra érkezett 
a nagyszabású kávétörténeti ki
állítás. A Tarisznyás Márton Mú
zeum termei átalakulnak, a meg
nyitóra pénteken kerül sor.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

A kávéfőzés történetét mu-
tatja be a Fekete leves 
című vándorkiállítás. Az 

érdeklődők megtekinthetik a ká-
vénövényt, de megismerhetik a 
feldolgozás módját is, azt, hogy 
az elmúlt évszázadokban mikép-
pen őrölték, pörkölték és főzték a 
kávét. A Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátó-ipari Múzeum, vala-
mint a Magyar Műszaki és Közle-
kedési Múzeum közös kiállításán 
megtekinthető, miképpen vál-
toztak a kávéhoz kapcsolódó esz-
közök és milyen formagazdagság 
jellemzi azokat. Saly Noémi, a Ma-
gyar Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Múzeum munkatársa részle-
tezte, a több mint kétszáz tárgyat 
felvonultató tárlat legtöbb darabja 
egy magángyűjteményből szárma-
zik, de a múzeumok is tettek hozzá 
érdekes szerkezeteket, sőt magán-
személyektől is érkeztek tárgyak. A 
kiállításon találhatók olyan eszkö-
zök is, melyek a legtöbb ember szá-
mára ismeretlenek, éppen ezért ér-
dekesek is, viszont olyan darabok is 
láthatók, melyeket néhány évtizede 
még sok helyen használtak. „A fel-
fedezés és a ráismerés öröme is vár a 
látogatókra” – mondta Saly Noémi. 
A kiállítást kiegészíti egy működő 
kávéház, melyet a múzeum udvarán 
rendeznek be. A megnyitó szomba-
ton 18 órától lesz. A tárlat egyéb-
ként tavaly decemberben indult 
székelyföldi vándorútjára, először 
Csíkszeredában állították ki a kávé 
termesztéséhez, felhasználásához 
kapcsolódó, több száz tárgyat.


