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>  Katolikus oktatás. Idén is felvételit hir-
det teológia osztályba a gyergyószentmiklósi 
Gépgyártó Iskolaközpont. Az iratkozás jövő 
héten kezdődik. A 2011–2012-es tanévben 
egy 30-as létszámú katolikus teológiai osztály 
indul a Gépgyártó Iskolaközpontban. A nyol-
cadikos végzett tanulókat várják, feltétel csak 
annyi, hogy az illető legyen megkeresztelked-
ve. A teológia osztályba jelentkezőknek szóbeli 
és írásbeli vizsgát kell tenniük, az érdeklődők 
tájékoztatást kaphatnak az iskola titkárságán. 

Három felvételi időszak lesz. Az elsőre május 
27–31. között lehet iratkozni, a vizsgák június 
1–3. között zajlanak majd. A következő felvéte-
li időszak július közepén lesz, majd a harmadik 
szeptember elején. Az intézmény egyébként 
2006-ban indította újra a katolikus oktatást, az 
idén már a második évfolyam végez. A tavalyi 
végzősök több mint fele egyetemre ment a leg-
különbözőbb szakokra, kezdve a hitoktatótól, 
a szociális munkáson és a sporton át a közgaz-
dászig. A diákok elégedettek azzal, amit ettől a 
szaktól kaptak, ezért arra biztatnak másokat is, 
ne idegenkedjenek a vallási neveléstől. 

> Rajzpályázat korhatár nélkül. Magyarnak 
lenni jó! címmel hirdet gyereknapi rajzpályázatot 
az EMNT Gyergyószéki Szervezete. A tetszőle-
ges technikával, A4-es vagy A3-as formátumban 
elkészített munkákat május 27-én 17 óráig kérik 
eljuttatni a gyergyószentmiklósi demokrácia-
központba (535500 Gyergyószentmiklós, Kos-
suth Lajos u. 10/2.). A rajzok hátoldalán kell 
feltüntetni a szerző nevét, életkorát, lakcímét. 
A pályázatra Gyergyószék minden településéről 
várnak alkotásokat, korhatár nélkül. A beérke-
zett munkákból gyermeknapra készül kiállítás, 
ekkor kerül sor a díjak kiosztására is.

sokan szorulnak különböző tí-
pusú támogatásokra, ám nem 
kevés azok száma sem, akik jog-
talanul próbálnak igénybe venni 
segélyeket – derült ki a gyer gyó
szentmiklósi önkormányzat szoci-
ális irodájának összegzéséből.  

Balázs Katalin
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Gyergyószentmiklóson 2570 
család igényelte a téli hó-
napokra a fűtéstámogatást, 

ebből 1308 központi fűtésre, 1199 
fafűtésre, 63 család pedig a gázzal 
való fűtés költségeinek részbeni 
kompenzálását kérte. 

Az ellenőrzések során kiderült, 
számos kérelmező elhanyagolta fel-
újítani személyi iratait, a lakcím sok 
esetben nem egyezett a nyilatkozat-
ban szereplő címmel, bérelt lakás 
esetében nem tett le megfelelő szer-
ződést, de olyan esettel is találkoz-
tak az iroda munkatársai, ahol az 
igénylő annak ellenére, hogy nem 

él a városban, lakása fűtésére kérte 
a támogatást. 

„A kérelmezőknek majdnem 
10 százaléka, azaz 231 személy, 
illetve család zéró lejes havi jöve-
delemből tartja fenn magát, ami 
amellett, hogy nem hiteles, amint 
ez az ellenőrzések alapján kide-
rül, elszomorító is” – áll a közle-
ményben, mely szerint a saját fe-
lelősségre benyújtott nyilatkozat 
hamis adatai büntetést vonnak 
maguk után. 

Gyergyószentmiklóson befeje-
ződött a februári fafűtéses támo-
gatások kifizetése, melynek összér-
téke 43 353 lej, a márciusi pótlék 
kiosztására június első felében lehet 
számítani. 

Az iroda beszámolójából tudo-
mást szerezhetünk arról is, hogy 
Gyergyószentmiklóson a február-
tól április végéig leadott kérések 
alapján 234 család részesül szociális 
segélyben, családi pótlékra jogosult 
227 család.

A közüzem szakszervezetének 
másodszori meghívására sem 
válaszolt a város cégének veze-
tőtanácsa. A szakszervezetisek 
csupán az igazgatóval tudtak 
tárgyalni, válaszai – mint mond-
ták – nem megnyugtatók szá-
mukra. Attól tartanak, veszély-
ben van munkahelyük. 

B. K.

„Meghívásunknak nem 
tettek másodszor-
ra sem eleget a cég 

vezetőtanácsának tagjai. Az az ér-
zésünk, nem vesznek komolyan 
minket” – fogalmazott a GO szak-
szervezet egyik elöljárója. A 112 al-
kalmazottat számláló városgazdál-
kodási vállalat szakszervezete több 
mint 70 személyt tömörít, ám mint 
hangsúlyozták, a teljes munkakö-
zösség érdekében kívántak kérdé-
sekre választ kapni.

Tizenhat pontban foglalták 
össze a számukra aggasztó problé-
mákat, ebben szerepel az elmaradt 
fizetésemelés és visszatartott étke-
zési jegyek kérdése, tudni akarták, 
hogy az RFV CDR Kft. törlesztet-
te-e tartozását, milyen újjászerve-
zési elképzelése van a cégtulajdo-
nosnak, van-e lehetőség a megma-
radt tevékenységek fejlesztésére.

Kérdésként merült fel az is, mi-
ért adta át a cég a hőszolgáltatást 
az RFV-nek: „Milyen érdeke van 
a tulajdonosnak, hogy a szolgál-

tatást ne a saját szolgáltatója biz-
tosítsa? A tulajdonos a közösség 
érdekeit képviseli vagy magánér-
deket?” A legégetőbb kérdés pe-
dig: sor kerül-e újabb tevékenysé-
gek leválasztására, mi lesz a vége a 
csődeljárásnak?

„A vezetőtanácsot én képvisel-
tem – közölte kérdésünkre Lukács 
László igazgató –, próbáltam vá-
laszt adni a kérdéseikre. A legna-

gyobb aggodalmat az önkormány-
zat felé felgyűlt tartozás okozza 
számukra, és elmondtam, tör-
lesztett az RFV, mi is kifizettünk 
a 2006–2007-ből maradt adós-
ságból. Igyekszünk a maradékot 
is befizetni, s abban bízok, hogy 
elkerüljük a cégfelszámolást. Job-
ban félek én az állam felé felgyűlt 
tartozástól, mely megközelíti az 
1,8 millió lejt, de reménykedem, 

hogy arra is lesz megoldás. Értem, 
hogy féltik a munkahelyüket, én is 
ugyanabban a helyzetben vagyok.” 

A szakszervezet elnöke úgy 
véli, a kapott válasz számukra nem 
megnyugtató, szeretnék látni a jö-
vőre vonatkozó terveket, jogaikat 
érvényesítenék. További lépéseket 
terveznek, bár Antal Zoltán elnök 
bevallotta, nem tudják pontosan, 
mivel érhetnek el eredményeket: 
„Kényszeríteni nem tudjuk. Egy 
lehetőségünk van, érvényesíteni 
azt a jogerős határozatot, mely a 
fizetésemelésünkre vonatkozik.”

„Hogy mi lesz a jövőben? Nem 
tudom, de így erőst nagy munka-
kedv nincs, elhihetik” – fűzte hoz-
zá Pál Ferenc alelnök, akinek meg-
győződése, ha a tulajdonos nem 
fordít pénzt a fejlesztésre, egyre 
nehezebb lesz a víz- és csatorna-
rendszer fenntartása. 

„Több más céggel együtt a köz-
üzem tartozásai miatt is bírósághoz 
fordult az önkormányzat, május 
29-én tárgyalják az ügyet. De lé-
vén, hogy a procedúra elindítását 
követően az adósság egy részét tör-
lesztette a közüzem, az eljárás leállí-
tását fogjuk kérni” – közölte Mezei 
János polgármester. Mint mondta, 
újabb haladékot jelent ez, mihama-
rabb törleszteni kell a közüzemnek. 
Nem kívánt válaszolni arra a kérdés-
re, hogy mi lesz a céggel a jövőben, 
kell-e tartaniuk az alkalmazottak-
nak munkahelyük megszűnésétől. 

Mezei: a közüzem mihamarabb kell törlessze adósságait fotó: lázár hajnal

gyergyó

Bozsik YVette 
újra GYerGYóBan rendez 

Színház, 
tánc és film

közös bemutatóra készül hétvé-
gén a gyergyószentmiklósi Figu-
ra és az Udvarhely táncműhely. 
egy Bozsik yvette által rendezett 
különleges darabot adnak elő. 

Lázár Hajnal
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Az óra, amikor semmit nem 
tudtunk egymásról – ez 
a címe annak az előadás-

nak, melynek főpróbái zajlanak a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió 
Színháznál. Az idei évad legnagyobb 
szabású produkciójára a gyergyói 
színészek közösen készülnek az Ud-
varhely Táncműhellyel. A darab kü-
lönlegessége nemcsak annyi, hogy az 
elismert Bozsik Yvette a rendezője 
és koreográfusa, hanem az is, hogy 
a díszletet filmként álmodta meg a 
rendező munkatársa, Iványi Marcell. 
A színpadi akciókat hol megelőzik, 
hol követik vagy szimultán kísérik 
a kivetített film jelenetei, melyek 
Gyergyószentmiklós főterén és an-
nak környékén játszódnak a bur-
leszk némafilm stílusában. Mint azt 
a filmrendező részletezte, a forgatás 
nagyon érdekes volt, de a helybéliek 
jól fogadták, sőt többen be is kerül-
tek a filmbe. A szöveg nélküli ab-
szurd előadásban színészek és tánco-
sok alakítják a sokfajta karaktert, az 
utcákon és tereken látható furcsa és 
hétköznapi emberek sokaságát. 120 
karaktert 19 színész alakít. A lírai, 
humoros és groteszk jelenetek vál-
takozásával rajzolódik ki az emberi 
kapcsolatok és a magány viszonya. 
Bozsik Yvette elmondta, nagyon 
szeret Gyergyószentmiklóson dol-
gozni, kedveli a színészeket, szívesen 
tér vissza a Figurához. A társulattal 
egyébként már 2003-tól kapcsolat-
ban áll, azóta többször lépett fel a 
Figura különböző rendezvényein, 
és ő rendezte 2009-ben a Játszótér 
című előadást is. Az előadásra való 
ráhangolódás érdekében vetítésre 
kerül sor a bemutató előtti napon, 
pénteken a művelődési központban. 
A filmek listáját Iványi Marcell állí-
totta össze, többek között az ő ren-
dezésében is láthatnak majd filmeket 
az érdeklődők, melyekkel kapcsolat-
ban természetesen kérdezni is lehet 
őt. A vetítésre a belépés ingyenes. Az 
előadás bemutatójára szombaton 19 
órától kerül sor. 


