
gyergyó

4. oldal |  2011. júlIUS 4., hétfőhargitanépe

Ditrói Falunapok

Nem közpénzből mulatoztak
Számos rendezvény, jó hangulat a 
támogatók jóvoltából, a költség-
vetésből pedig – szokás szerint 
– egy banit sem kellett elvenni, 
hogy a ditróiak mulatozhassanak. 
Beruházásokra kell a pénz, ehhez 
kértek támogatást a megyei ta-
nácstól is, amely kihelyezett ülé-
sét tartotta a nagyközségben.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Háromnapos programkíná-
latból válogathatott ked-
vére a gyergyóditrói em-

ber, a hagyományos rendezvények 
között újdonságnak számított a 
Ditró szépe megválasztása, melyet 
Köllő Szidónia nyert el, és idén is 
kitüntették a település díszpolgárát 
– az elismerést Gergely Géza nyug-
díjazott magyartanár kapta munká-
ja elismeréseként.

Az ünnep alkalmával Ditróban 
tartotta kihelyezett ülését Hargita 
Megye Tanácsa. Ebből – Puskás 
Elemér polgármester szerint – 
több előnye is származhat a tele-
pülésnek: a tanácsosok megismer-
hették, újra bejárhatták Ditrót, 
láthatták, milyen sok helybéli vesz 
részt, kér támogatást a döntéshozók 
ülésén. A megyei tanács segítségét 

kérték a járdaépítés folytatásához, 
a kéttornyú templom javítási mun-
kálatainak finanszírozásához. El-
hangzott, nagy előnyt jelentene a 
település lakosságának, ha a megyei 
vezetés közbenjárna a szárhegyi út 
állapotának javításához, és segíte-
ne, hogy mihamarabb megépüljön 
egy terelőút a remetei hulladéktá-
rozóhoz. Útjaik állapotát ráadásul 
a megnövekedő forgalomtól féltik 

a ditróiak. „Azt ígérték, szem előtt 
tartják kéréseinket, s ez bizony az 
ülés hozadékaként könyvelhető el” 
– mondta Puskás Elemér, köszönve 
ugyanakkor a helybéliek támoga-
tását is a falunap szervezésben. A 
polgármesteri felhívásra ugyanis 
sokan tettek eleget, 30 000 lejből, 
sok önkéntes munkájából sikerült 
igazi ünnepet varázsolni idén is a 
ditróiaknak.

Falunapi főzőverseny. Tizenkét csapat minden korosztályból

hírfolyam

> Útjavítás a lakónegyedekben. Ha-
marosan elkezdődik a gyergyószentmiklósi 
tömbháznegyedek főbb útvonalainak aszfal-
tozása. Amint Nagy Zoltán alpolgármester 
elmondta, 3,5, illetve 4 méter széles aszfalt-
sávot készítenek annak függvényében, hogy 
egyirányú vagy kétirányú lesz-e a forgalom 
az illető útszakaszon. A munkálatokkal egy 
időben helyezik ki az új forgalomjelző táblá-
kat. Összességében a lakónegyedekben közel 
14 000 négyzetméter új aszfaltutat képeznek 

ki, és felhívják az ott lakók figyelmét, hogy az 
illető útszakaszokról távolítsák el ott parkoló 
autóikat, illetve aszfaltozás után két napig ne 
használják az új útfelületet. A városvezetők 
szerint az új út lehetővé teszi majd, hogy min-
den tömbházlakó járművével megközelítse 
otthonát, a többi, tömbházak közötti részen 
nem lesz idén javítás, azok leginkább parkolá-
si célt szolgálnak. Párhuzamosan aszfaltoznak 
az Új Élet, Temető, Kórház és Kárpátok utcá-
ban, a kérés, hogy ezen útszakaszok mentéről 
is távolítsák el autóikat az ott lakók a munka 
akadálymentesítése érdekében. (L. H.)

> Nagy kanállal ettek a güdüciek. Sarlós 
Boldogasszony napján búcsúval, kulturális 
rendezvényekkel, ügyességi vetélkedőkkel, 
este pedig bállal és tábortűzzel ünnepeltek a 
güdüciek – szombaton és vasárnap faluna-
pokat tartottak a Szárhegyhez tartozó tele-
pülésen. Az önkormányzat támogatásával, a 
Pro Güdüc Egyesület segítségével szervezett 
ünnepet Polgár Csaba falugondnok immár 
harmadik alkalommal. A 162 lelket számláló 
település ünnepének egyedisége, hogy a va-
sárnapi ebédet Móricgát testvértelepülés biz-
tosítja. Csontos Máté móricgáti polgármester 

saját juhnyájából választja ki a birkatokány 
alapanyagát, s hoz minden kelléket, hogy 
250 személyt megebédeltessen. „Jó minőségű 
birkahús, vöröshagyma, jóféle pirospaprika 
kerül a bográcsba, fontos még, hogy meleg 
szívvel főzzük, ettől lesz finom a magyar bir-
kapörkölt” – mondja az 496 fős magyaror-
szági település vezetője, aki fontosnak tartja, 
hogy a puszta világából érkező magyarok jó 
viszonyt ápoljanak a hegyek lakóival. Több 
téren is együttműködik a két település, e kap-
csolat révén sikerült meghívni az ünnepre a 
vajdasági Bogaras küldöttségét is. 

Körkép

Meglátszik a városon a hét helyi 
rendőr munkája, tevékenységük 
visszaszorította a rendzavarókat, 
segíti a törvényellenes cselekede-
tek visszaszorítását, büntetését – 
véli Gyergyószentmiklós elöljárósá-
ga. További létszámbővítésre lenne 
szükség, lehetőség viszont nincs.

B. K.

A helyi rendőrség fennállása 
óta eltelt két hónap esemé-
nyeiről számolt be a gyer-

gyószentmiklósi városvezető. Me zei 
János polgármester meglátása sze-
rint a hét személy munkája haté-
kony, számos eredményt hozott. Fo-
lyamatban van képzésük, e mellett 

rendszeresen járőröznek, felvállalták 
a mezőőrzést, és követik az illegális 
építkezéseket is. 

Visszafogták a csendzavarást, iga-
zoltatják a gyanús személyeket, meg-
fékezik a kihágásokat – foglalta össze 
Mezei. A helyi rendőrök eddig 19 
büntetést róttak ki családon belüli 
erőszak, közterületeken, más birtokán 
kóborló háziállatok miatt. Terület-
felügyelőként az utcákat járva szinte 
napi rendszerességgel közlik az illegá-
lis építkezésekről szóló észrevételeiket 
az urbanisztikai irodával. Ez esetben 
felszólításra kerül sor, majd akár bün-
tetésre is, ha a tulajdonos nem váltja ki 
a szükséges engedélyeket. Volt példa 
olyanra is, hogy pásztorok közötti, te-

rülethasználatot illető vitás kérdésben 
segítettek egyezségre jutni, és több 
téren támogatják a román rendőrség 
munkáját is.

Korábban sok problémát okoztak 
azok a hajléktalanok, akik egy-egy 
lépcsőházban alakítottak ki maguk-
nak szállást – távozásra való felszó-
lításuk, eltávolításuk szintén a helyi 
rendőrök feladata, akárcsak a gyanús 
személyek igazoltatása, szünetekben 
az iskolaudvarok megfigyelése, a ké-
regetők eltávolítása vagy az illegális 
kereskedelem visszaszorítása. 

Volt viszont olyanra is példa, 
hogy a rend embereit megfenyeget-
ték, megtámadták – az elkövetőket 
viszont elkapták, az ügy kivizsgálás 

alatt, büntetésük megállapítása fo-
lyamatban van.

A rendőrség számának csökke-
nése újabb feladatokat ró az önkor-
mányzat keretében működő helyi 
rendőrökre, valószínű, a 112-es sür-
gősségi hívások egy részét is feléjük 
továbbítják az elkövetkezőkben. 

Mezei János szerint a rendfenntar-
tók hatékonyságának növelése csak 
személyzetbővítéssel lenne lehetsé-
ges. Az eltervezett, húsz személyből 
álló helyi rendőrség létszámát azon-
ban egyelőre nem lehet megnövelni, 
nem adott erre engedélyt a közalkal-
mazottak hivatala.

Nem képes jövedelmezővé tenni 
szolgáltatásait a gyergyó szent
mik lósi önkormányzat vállala-
ta. A vá rosvezetés új, 100 szá-
zalékos önkormányzati tulajdonú 
céget hoz létre a hatékony hulla-
dékgazdálkodás érdekében.

B. K.„Minden szolgáltatásunk-
kal kapcsolatban a pro-
fitorientáltság a legfon-

tosabb. A távhőszolgáltatás átadása 
bebizonyította, jelentős pénzösszeget 
tudunk megspórolni, és ezt egyébre, 
akár útjavításra költeni. A közüzem 
bebizonyította: a belepumpált pénz-
ből nem fenntartható fejlődés lett, 
hanem csak kiszipolyozta a várost. 
Azon dolgozunk, hogy a közüzem 
többi szolgáltatását is leválasszuk, jö-
vedelmezővé tegyük” – jelentette ki 
Mezei János polgármester.

Elkezdődött a szemétgazdálko-
dás átszervezése, a városatyáknak kell 
dönteniük egy százszázalékos önkor-
mányzati tulajdonú cég létrehozásáról 
Gyergyószentmiklósi Hulladékgaz-
dálkodási Vállalat néven, melynek fel-
adata a köztisztaság biztosítása, illetve 
a szemétszállítás megoldása lesz. 

„Az elmúlt tizenöt év bebizonyí-
totta, a közüzem tevékenysége ered-
ményt nem hoz, szolgáltatásainkat 
külön kell kezelni. A hőszolgáltatást 
leválasztottuk, most a szemétkérdés 
megoldásán dolgozunk, és úgy látom, 
a közüzemnek csupán a vízcsatorná-
zás maradhat meg” – mondta a pol-
gármester. Cáfolta ugyanakkor, hogy 
újabb magánkézbe adásról lenne szó, 
a hulladékkezelés a százszázalékos 
önkormányzati tulajdonú cég fel-
adata lesz, az alkalmazottak is a köz-
üzemtől kerülnek át. Mezei szerint ez 
nem jelent majd többletkiadást, sőt 
hasznot hoz, jövedelmezővé teszi a 
szolgáltatást. 

„A sok tevékenység együtt követ-
hetetlen, egyik veszteségét a másik 
próbálta kitermelni, és csak ujjal mu-
togatás lett belőle. Azért, mert veszte-
séges a vízszolgáltatás, nem szabadna 
a szemét ellepje a lakónegyedeket” – 
hangzott el a sajtótájékoztatón. Arra 
a kérdésre, hogy nem lenne-e egysze-
rűbb megoldás a közüzem élére ha-
tékonyan tevékenykedő vezetőséget 
választani, Mezei azt felelte: ez az 
állapot nemcsak igazgatófüggő, „fe-
kélyes a közüzem, egyetlen megoldás 
a szolgáltatás-szétválasztás”.

KéT hóNAp MérleGe

Hatékony a helyi rendőrség

„FekélyeS a közüzem”

Új cég feladata lesz
a hulladékgazdálkodás

Helyi rendőrségi alkalmazottak Gyergyószentmiklóson. Állománybővítésre várva


