
Az építés alatt álló, Szent Rita 
tiszteletére épülő kétszáz férő-
helyes kápolna alapító iratait ön-
tötték betonba tegnap az épület 
alapzatába Gyergyóremetén. A 
létesítmény felépítésének össz-
költsége nem éri el a hatszáz-
ezer lejt, mely összeget az önkor-
mányzat kormányzati alapokból, 
illetve a helyi költségvetésből 
kívánja fedezni.

HN-információ„Az Úr Jézus újszövetségi 
áldozatának helyét – 
az oltárt – szeretnénk 

közelebb vinni idős, Alszegben lakó 
testvéreinkhez” – hangoztatta teg-
nap Bakó Antal gyergyóremetei plé-
bános a Szent Rita tiszteletére épülő 
kistemplom alapító iratainak elhe-
lyezésekor. A plébános kifejtette, 
hogy az alszegi kápolna építésének 
ötlete lényegében Orbán László pá-
pai prelátustól, a község egykori plé-
bánosától ered, aki még a múlt rend-
szerben területet vásárolt azért, hogy 
az alszegieknek templomot építtes-
sen. Mellesleg az Alszegben élő hí-
vek óhajának eleget téve hozta meg 
ezt a döntést az egykori plébános, 
ugyanis az itt lakók kérték, hogy az 
egykori hittanterem helyére jó lenne 

templomot építeni. Az épület tervét 
a néhai Lázár Lajos plébános készít-
tette el, a terület tulajdonviszonyát, 
illetve az építkezéshez szükséges a 
mostani törvénykezésnek megfe-
lelő új dokumentációt a 2009-től a 
községben szolgáló Bakó Antal plé-
bános készíttette el. Az építkezést 
a gyergyóremetei plébánia önerő-
ből kezdte el a helyi önkormányzat 
munkagépeinek használatával, illet-
ve 50 lej értékű téglajegyeket bocsá-
tottak ki, amelyek megvásárlásával a 
hívek is hozzájárulhatnak templo-
muk felépítéséhez, illetve berende-
zéséhez. „Az önkormányzat a július 
elsejei ülésén, amikor a költségvetés 
újraosztását vitatjuk meg, százezer 
lejt fogunk átcsoportosítani a temp-
lom építésére” – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Laczkó Albert 
Elemér polgármester, kifejtve, hogy 
ugyanakkor pályázatot nyújtanak 
be a kormányhoz is az anyagi támo-
gatásért. 

„Nagy öröm ez mindannyiunk 
számára és főleg a környék lakói-
nak, mert ha itt felépül a templom, 
akkor a nagytemplomtól távol la-
kók is eleget tudnak tenni azon 
keresztényi kötelességüknek, hogy 
az Úr napját megszenteljék, vagyis 
minden vasárnap részt vehessenek 

a szentmisén” – hangoztatta beszé-
dében Tamás József segédpüspök, 
elismeréssel adózva a kezdeménye-
zésért, illetve az önkormányzati 
támogatásért. Mint mondta, öröm 
olyan településen járni, amely nap-
ról napra szépül és ahol a hívek szá-
mára fontos a templomépítés. 

Bakó Antal plébános reményei 
szerint, ha az építkezéshez szükséges 
pénzek a megfelelő időben megérkez-
nek, akkor novemberben már felszen-
telhetik a most épülő templomot.

Új ügyvezető igazgatója van az 
RFV Kft. gyergyószentmiklósi 
hő szolgáltatónak, Dácz Gábor 
személyében. A váltásra azt kö-
vetően került sor, hogy Luczay 
Péter ez irányú megbízatása 
véget ért.

Lázár Hajnal
lazar.hajnal@hargitanepe.ro

Új fejezetéhez érkezett a 
gyergyószentmiklósi hő-
szolgáltató tevékenysége, 

ezért került sor ügyvezetőváltás-
ra – adták hírül a cég képviselői. 
A korábbi igazgató, Luczay Péter 
a rendszer beüzemelését irányí-
totta, most pedig a magyarországi 
anyavállalatnál folytatja munkáját. 
Helyét Dácz Gábor veszi át, aki 
a marosvásárhelyi cég ügyvezető 
igazgatói teendőit is ellátja. Elmon-
dása szerint most örömmel tér visz-
sza, hiszen korábban is a környéken 
dolgozott: mielőtt az RFV munka-

társa lett, az Apicom cégcsoportnál 
tevékenykedett.

Az új vezető hangsúlyozta, az or-
szág egyik legkorszerűbb rendsze-
rét veszi át Gyergyószentmiklóson, 
amelyet hatékonyság terén is az 
elsők között tartanak számon. 
Feladatának tekinti a rendszer 
optimális működtetését úgy, hogy 
az megfeleljen a fogyasztóknak 
és a vállalat elvárásainak is. Mint 
mondta, a szakemberek ingázni 
fognak Marosvásárhely és Gyer-
gyószentmiklós között, és remélik, 
így tanulhatnak majd egymástól. 
Dácz újságírói kérdésre azt mond-
ta, néhány nap múlva elkezdik 
azoknak az útszakaszoknak a le-
aszfaltozását a lakónegyedekben, 

melyeket feltörtek a rendszer javí-
tásának munkálatai során. A pol-
gármesteri hivatallal közös meg-
egyezés alapján ráadásul nemcsak 
a felásott sávokat javítják, hanem 
utcaszakaszokat is – szerintük így 
előnyösebb a városnak.

A cég képviselőinek elmondása 
alapján, szintén a közeljövőben el-
kezdődik a fogyasztói szerződések 
megkötése is a lakossággal, ennek 
hatékony lebonyolítása érdekében 
erőteljes kampányt terveznek. A 
szerződés a lakók által is már is-
mert tervezet véglegesítése. A ne-
hézséget az jelenti, hogy a lakástu-
lajdonosi társulások hiánya miatt 
minden egyes fogyasztóval külön 
szerződni kell, de erre igyekszik 
hatékony megoldást találni a cég. 
Az igazgató közölte, további fej-
lesztéseket is terveznek, több pro-
jekten dolgoznak, azok jóváhagyá-
sa azonban az igazgatóság feladata, 
így részleteket még nem árulhatott 
el az elképzelésekről.
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Szent RitA tiSzteLetéRe KáPoLnA éPüL GyeRGyóRemetén

Közelebb viszik az oltárt az alszegiekhez

Új üGyVezető iRányítjA A hőSzoLGáLtAtó VáLLALAt teVéKenySéGét

Igazgatóváltás az RFV-nél

gyergyó

hírfolyam

> Tekerőpataki falunapok. Hét végén a 
Szent János búcsú köré szerveződik Tekerőpatak 
faluünnepe. A mai nyitónap kiemelkedő esemé-
nye a 11 órától kezdődő búcsú, illetve 16 órakor 
az önkéntes  tűzoltó-alakulat és a fúvószenekar 
parádés felvonulása. Szombaton 12 órától a 
marosvásárhelyi Tamacica Társulat a gyerekeket 
szórakoztatja Méhes György: Krumpli és Pityó-
ka című előadásával. A délután folyamán gyere-
keknek és felnőtteknek szerveznek szórakoztató 
vetélkedőket. Az esti órákban lesz az a lakossági 

fórum, amelyen Borboly Csaba megyeitanács-
elnökkel vitatják meg a település gondjait. „Csa-
tornázásra lenne égetően szüksége a falunak” 
– szögezte le a Hargita Népe kérdésére Molnár 
János tanácsos, kifejtve, hogy ifjúsági kérdéseket 
és egyéb, a közösséget érintő ügyeket is meg sze-
retnének vitatni a tanácselnökkel. 

> Filmvetítés hegymászásról. Az In 
Extremis című falmászásról szóló, gyönyörű 
képsorokat felvonultató filmet nézhetik meg a 
hegymászás kedvelői ma 18 órától a Salamon 
Ernő Gimnázium dísztermében. A Gyergyói 

Hegyimentő Szolgálat és a Red Lake Climbing 
társaság meghívottja a francia elit hegymászó 
klub, a GHM egykori vezetője, Fucskó László 
„Leslie” – tájékoztatta lapunkat Lukács Lehel, 
a hegyimentő-szolgálat vezetője.

> Hargita Megyei Képzőművészek Tárla-
ta. Kézdivásárhely, Székelyudvarhely és Csík-
szereda után Gyergyószentmiklóson is láthatja 
a szépkedvelő közönség a hatodik alkalommal 
megszervezett Hargita Megyei Képzőművészek 
Tárlatát. A nagyszabású közös tárlatra hatvan 
alkotást küldtek be a megyében élő és alkotó, il-

letve az innen elszármazott hivatásos képzőmű-
vészek. Ezek közül 40 pályaművet érdemesített 
bemutatásra az a szakmai zsűri, melynek tagjai: 
Botár László, Koszti Nagy István, Nagy Ödön, 
Ütő Gusztáv képzőművészek, valamint Szűcs 
György és Vécsi Nagy Zoltán művészettörténé-
szek. A tárlatnyitó ma 18 órától lesz a Pro Art 
Galériában. 

> Kórushangverseny a református temp-
lomban. A sátoraljaújhelyi Fejes István Refor-
mátus Vegyes Kar koncertezik ma 18 órától a 
gyergyószentmiklósi református templomban. 

Körkép

Az alapító okiratot tartalmazó inox hengert 
Bakó Antal plébános helyezte el 
a templom padlózatában

Hirdetések

hargita megye tanácsának elnöke
a 2011/725-ös tanácselnöki rendeletével 2011. június 26-án 10 órára 
összehívja Hargita Megye Tanácsának rendkívüli és ünnepi ülését a 
Sapientia egyetem nagyaulájába.

Napirenden: 
– a Pro Hargita szakmai díj átadása, valamint Hargita megye leg-

tisztább és leggondozottab településének díjazása.

hargita megye tanácsának elnöke 
a 2011/726-os tanácselnöki rendeletével 2011. július 1-jén 17 órára összehívja 
Hargita Megye Tanácsának rendes ülését a Ditrói Idősek Klubjának konferen-
ciatermébe.

Napirenden: 
– a 2011. június 26-i tanácsülés jegyzőkönyvének ismertetése, jóváhagyása;
– határozattervezet megvitatása/elfogadása, melynek névjegyzékét kifüg-

gesztették Hargita Megye Tanácsának főbejáratánál, és közölték a www.
judetulharghita.ro honlapon;

– különfélék.

Dácz Gábor, az RFV új vezetője. Minden elvárásnak megfeleltetné a rendszert fotó: lázár hajnal


