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> Felavatták a felújított községhá-
zát Gyergyószárhegyen. Szeptember 
5–10. között nyílt napokat tartanak a 
gyergyószárhegyi polgármesteri hivatal 
nemrég felújított épületében. Ugyanitt te-
kinthető meg dr. Munzlinger Attila házior-
vos Húsz fényév Szárhegyen című állandó 
fotótárlata. „Úgy vélem, a következő száz 
évben nem kell ennyire alapos felújítást 
végezni” – hangoztatta Gábor László pol-
gármester a községháza avatóünnepségén, 

kifejtve, hogy az épület felújítása már na-
gyon időszerű volt, ugyanis a tetőszerkeze-
te meglehetősen tönkrement, és emiatt az 
épület életveszélyessé vált. Mint arról ko-
rábban beszámoltunk, a másfél évig tartó, 
nyolcszázezer lej összértékű beruházást 
részben a kormány finanszírozta, részben 
pedig megyei és helyi önkormányzati ala-
pokból valósították meg. „A megyei ta-
nács mindent megtett, hogy megújulhas-
son ez az épület, de tudniuk kell a szárhe-
gyieknek, hogy ebben a szűkös világban 
a Gyergyói-medence több polgármesteri 

hivatalának kellett anyagi forrásokról 
lemondania Gyergyószárhegy javára” – 
hangsúlyozta az avatóünnepségen Bor-
boly Csaba megyeitanács-elnök, kifejtve, 
örül annak, hogy kezdett kialakulni a 
térség polgármestereiben a szolidaritás, 
vagyis képesek összefogni és éppen azon 
segíteni, aki a leginkább rászorul erre. 
„Sokszor hallottuk már azt a gondolatot, 
hogy a templom és az iskola, ezt most 
arra helyesbíteném, hogy a templom és a 
községháza” – jelentette ki Ferencz Ervin 
ferences szerzetes az avatóünnepségen, 

hangsúlyozva, hogy egy településen az is-
tenháza kell legyen a legszebb, ám utána 
a községházának kell lennie a legdísze-
sebbnek, hiszen ez az az épület, ahol – a 
templom után – a legtöbben megfordul-
nak, és ennek az épületnek tekintélyt és 
igazságosságot kell sugároznia. A polgár-
mesteri hivatal avatóünnepségét követő-
en megnyitották dr. Munzlinger Attila 
háziorvos állandó tárlatát, az épület fa-
lain több mint ötven olyan fotó látható, 
amelyet az orvos az elmúlt húsz évben ké-
szített Gyergyószárhegyen. ( J. A.)

Körkép
gyergyóremete

Telekkönyvezik
a birtokokat

A birtokviszonyok teljes tisztá
zását eredményezi az a projekt, 
amely által telekkönyvezik a re
metei birtokokat. A kétéves mun
ka a lakosságnak nem kerül pén
zébe, a községvezetést számos 
problémától mentesíti.

B. K.
– Mindenek mögött a tagosí-

tás áll. Februárban Táncos Barna 
államtitkár segítségével a mező-
gazdasági minisztériumban mu-
tattuk be a svájci mintára elképzelt 
tagosítási elképzelést. Ennek kö-
vetkezményeként készítették elő 
a tagosítási törvényt parlamenti 
megvitatásra, és bekerült Remete 
egy, a Világbank által finanszíro-
zott kataszteri programba, mely-
nek kivitelezését kezdjük hamaro-
san – tájékoztatta a Hargita Népe 
napilapot Laczkó-Albert Elemér 
polgármester.

A kataszteri program részét ké-
pezi a farmerek számára nyújtott 
szakmai tanácsadás, a projekt na-
gyobb részét pedig a remetei birto-
kok azonosítása, telekkönyvezése 
jelenti. A remetei emberek nem kell 
utánajárjanak, nem kell fizessenek 
ahhoz, hogy birtokaik tisztázva 
legyenek, most van folyamatban 
a közbeszerzési eljárás, hogy a bir-
tokbeazonosítási munkálatokat ki 
fogja végezni. 

– Kétmillió eurónál nagyobb 
összeg a projekt költségvetése, 
eredménye pedig az, hogy minden 
családnak meglesz a telekkönyve. 
Ez a tagosítás útjának nulladik 
pontja, innen lehet továbblépni. A 
polgármesteri hivatalnak is nagy 
segítség; munkánk fele a földek-
hez kötődik és az abból fakadó 
problémák megoldásából áll. Ez a 
program jelentené a tulajdonjog 
tisztázását, indirekt módon pedig 
tiszta adónyilvántartáshoz is hoz-
zájutunk – mondta Remete pol-
gármestere.

Remete adminisztratív területe 
10 770 hektár, ebből 960 hektár 
beltelek. A község területén össze-
sen 2700 gazdaság van, 17 500–
18 000 parcellában. A Világbank 
által támogatott projekt kétéves 
futamidejű, a mérési munkálato-
kat remélhetőleg már idén ősszel 
megkezdik.

SzerződéSeket köt GyerGyóSzentmiklóSon az rFV táVhőSzolGáltató

Ellenőrzik a melegvízórákat is
egyéni szerződéseket köt ettől a 
héttől Gyergyószentmiklóson az 
rFV Cdr kft. távhőszolgáltató 
vállalat. Ugyanakkor megadott 
program szerint ellenőrzik a me
legvízfogyasztást mérő műsze
rek állását is.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Elkészült a hőenergia-fo-

gyasztói szerződések vég-
leges változata, így et től a 

héttől indul a dokumentumok alá-
írása a felek által” – hozta nyilvá-
nosságra az RFV CDR Kft. sajtó-
irodája a szerkesztőségünkbe eljut-
tatott közleményében.

Mint fogalmaztak a dokumen-
tumban, a fogyasztói szerződés 
kidolgozásában az RFV figyelem-

be vette a gyergyószentmiklósiak 
jogkövető javaslatait is. A hőszol-
gáltató kérésére beküldött meg-
jegyzéseket a társaság elemezte és 
feldolgozta, ugyanakkor a doku-
mentum véglegesítési folyamatá-
ban betartotta a hőenergia-szol-
gáltatásra vonatkozó keretszerző-
dés előírásait.

Az egyéni fogyasztói szerző-
dések megkötésének minél ope-
ratívabb lebonyolítása céljából 
a távhőszolgáltató övezetekre 
osztotta a várost, és a lépcsőhá-
zak ajtajára kifüggesztett értesítő 
alapján várja ügyfeleit a szerződé-
sek aláírására. A fogyasztók a Sza-
badság tér 14. szám alatt működő 
ügyfélszolgálati irodában láthatják 
el kézjegyükkel a dokumentumot, 
majd az RFV külön erre a célra 

nyit egy irodát, ahol kizárólag 
az egyéni fogyasztói szerződések 
megkötésére lesz lehetőség.

A szerződés aláírásához a lakás-
tulajdonosoknak fel kell mutat-
niuk a személyazonossági igazol-
ványukat, illetve a tulajdonjogot 
bizonyító okmányt. A szerződés 
akkor tekinthető érvényesnek, ha 
azt a lakrész tulajdonosa írja alá. 
Ha ez nem lehetséges, közjegyző 
előtt felhatalmazott más személy 
írja alá a dokumentumot a tulajdo-
nos nevében. Ha a lakásnak több 
tulajdonosa van, akkor mindegyik 
tulajdonosnak alá kell írnia a szer-
ződést.

Ezzel párhuzamosan zajlik a 
cég vízóra-leolvasási kampánya, 
az akció célja javítani a használati 
melegvízleosztás folyamatán. Az 

augusztus 8.–szeptember 17. kö-
zött zajló akció során ellenőrzik a 
lakásokban lévő vízórák állását. A 
leolvasás napjáról és időpontjáról 
a lépcsőház ajtajára kifüggesztett 
értesítő alapján tájékozódhatnak 
a lakók, ugyanakkor kérik az érin-
tetteket, hogy a jelzett időpont-
ban valaki tartózkodjon otthon, 
hogy a szolgáltató fényképes iga-
zolvánnyal jelentkező alkalma-
zottja leolvashassa a vízórákat.

Mint hangsúlyozták a közle-
ményben, az elfogyasztott meleg-
vízmennyiség jelenleg működő 
lejelentési módozatai – űrlap vagy 
számla mellé csatolt cetli egyéni 
kitöltése – a továbbiakban is ér-
vényben marad, kéthavonta azon-
ban a cég emberei is ellenőrzik az 
óraállást.

Piros festékkel pingálták fel a 
666ot több hullámvonal mel
lett a nemrég, marosfő bejá
ratához állított kereszt talap
zatára. Az építkezési munkálat 
törvényességét ellenőrző me
gyei főépítész ezt is észrevé
telezhette tegnap.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Rendőrség keresi azt a sze-
mélyt, aki kedden délután 
4–6 óra között piros festék-

kel pingált a frissen állított útszéli 
keresztre, ugyanakkor a rend őrei 
gyakori járőrözéssel próbálják ele-
jét venni az újabb rongálásnak. 

Tegnap a helyszínen járt Fülöp 
Otília, Hargita Megye Tanácsának 
főépítésze is. Amint lapunknak 
elmondta, az építkezési fegyelem 
ellenőrzése tartozik hatáskörébe, 
így az általa vezetett hivatal fel-
szólította a helyi önkormányza-
tot, hogy rója ki az engedély nél-
küli építkezésért járó bírságot. A 
helyszínen jegyzőkönyv készült, 
amely tartalmazza többek közt 

azt is, hogy a kereszt az országút 
védelmi sávján belül van, így az 
útügytől is engedélyt kellett volna 
kérni felállításához. Fülöp Otília 
elmondta, észrevételeit továbbít-

ja az építkezési felügyelőséghez, 
hangsúlyozva: nem a kereszt ellen 
van kifogása, a törvény betartatá-
sát szorgalmazza, és az mindenkire 
egyformán érvényes.

A Marosfő bejáratánál Nagy bol-
dogasszony napján felszentelt négy-
méteres feszület az ortodox egy ház 
tulajdonán van, állítói az Úr Se rege 
vallási csoportosulás. 

Sátán jele a talapzaton

Lefestették a marosfői keresztet

A Sátán jele. Kereszteződő érdekek fotó: balázs katalin


