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> Ma kezdődik a 35. Erdélyi Unitárius 
Ifjúsági Konferencia. Az Országos Dávid Fe-
renc Ifjúsági Egylet (ODFIE) évenkénti kon-
ferenciája az erdélyi unitárius ifjúság életében 
nagy múltra tekint vissza: az 1900-ban alakult 
ODFIE első ilyen jellegű seregszemléjét 1928-
ban szervezte. A 1991-től újrakezdett és évente 
megrendezett konferenciák munkálatai elsősor-
ban egy megadott téma feldolgozását célozzák, 
többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság 
életében fontos szerepet játszanak. Az idei, im-

már 35. Erdélyi Unitárius Ifjúsági Konferenciát 
augusztus 25–28. között szervezik az erdővidé-
ki Bölönben, témája: Hagyomány és haladás 
(Tegnapom holnapja). A konferencia részvé-
teli díja a helyszínen jelentkezőknek 50 lej. Az 
elszállásolás helybeli családoknál, tömegszál-
láson, illetve a sátortáborban történik. Az ün-
nepi megnyitóját ma délután fél 7-kor tartják, 
a rendezvény pedig vasárnap délben ér véget. 
Az idei konferencia megszervezését támogatta 
az Erdélyi Unitárius Egyház, a Bethlen Gábor 
Alap, a Nemzeti Civil Alapprogram, a Nemzeti 
Kulturális Alap és a Communitas Alapítvány.

Körkép

Új forgalmi rend a lakónegyedekben

Sebességhatár: 30 km/óra
Hatvan új irányító tábla segíti a 
sofőröket, hogy az új forgalmi 
szabályoknak megfelelően köz-
lekedjenek. A Virág és a Bucsin 
negyedben már betonozzák a 
táblák tartóoszlopait.

B. K.

Egyelőre csak az új aszfaltsző-
nyeg szélessége mutatja, hol 
lesz két-, illetve egyirányú 

közlekedés a gyergyószentmiklósi 
lakónegyedekben, de hamarosan 
forgalomirányító táblák is segítik 
a gépjárművel közlekedőket. Az új 

forgalmi rend az egész városra ki-
terjedő, György Béla tervezőmér-
nök által készített terven alapszik, 
célja a közlekedés korszerűsítése, új 
parkolóhelyek kialakítása. A lakó-
negyedekben kiképezett aszfaltsző-
nyeg szélessége is ehhez igazodik, a 
járófelület mellett lehengerelt ka-
vicsrész szolgál parkolóként. 

– Jövő héten már érvénybe lép 
az új közlekedési rend – közölte 
Mezei János polgármester.

A hivatal mellékgazdaságá-
nak alkalmazottjai betonozzák a 
fémrudakat, arra szerelik fel a na-

pokban megérkező forgalomirányí-
tó táblákat. A hatvan tábla diktálta 
forgalommódosítás mellett még egy 
megszorításra kell számítsanak az 
autóvezetők, motorosok: a Virág és 
a Bucsin negyedben a megengedett 
maximális sebesség 30 km/óra lesz. 

A két lakónegyedben elvégzett 
aszfaltozások minőségét többen 
megkérdőjelezték – Mezei János 
szerint ok nélkül: „Ne úgy nézze 
senki ezeket az utakat, mint kor-
szerűsített szakaszokat. Járható fe-
lületeket alakítottunk ki, hisz eze-
ken a részeken újabb munkálatok 

várhatóak, kár lett volna nagyobb 
összeget költeni rájuk. Az aszfalt 
kétrétegű, és miután a víz- és csa-
tornarendszert is korszerűsítjük, 
ez képezi majd az út alapját. Nem 
pénzpazarlás, hosszú távú elképze-
lés részét képezi.” 

A gyergyószentmiklósi utak 
javítása kapcsán elhangzott: ígéret 
van arra, hogy szeptember folya-
mán az országutak rendbetétele is 
elkezdődik, az útügy alkalmazott-
jai párhuzamosan dolgoznak majd 
Gyergyószentmiklós és Szárhegy 
belterületein. 

Nemcsak kell, lehet is utat nyitni az 
esővíznek. A sosem tisztított csa-
tornarendszer ideiglenes rendbe-
tétele kisebb vargabetű után zajlik 
a közüzemek és az önkormányzat 
összefogásával.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro„R endszeresen problémát 

okoztak az esőzések, a 
víznek nem volt lefolyá-

si lehetősége, az aszfaltozási munkála-
tokat is akadályozta a pangó víz, ezért 
kellett sürgősen lépnünk – részletez-
te a folyamatban lévő munkálatokat 
Mezei János polgármester. – Próbál-
tuk rendbe tenni az esővízcsatorna 
azon szakaszait, amelyek teljesen 
felteltek, és az aknákat is kitisztítjuk 
az üledéktől.” Gyergyószentmiklós 
esővízcsatornája 1977-ben épült, a 
csövek, lefolyók szifonrendszere, va-
lamint a kiképezett ülepítő is rend-

szeres karbantartást igényelt volna – 
ami elmaradt. Ezzel magyarázza a je-
lenlegi városvezetés, hogy a rendszer 
feltelt üledékkel, képtelen elnyelni az 
esővizet. Szabó Rudolf, a közüzemek 
egykori igazgatója elmondta, a 80-as 
években, ahol nagyobb dugulások 
voltak, erős vízsugárral próbálták 
kitisztítani a vezetékeket, ám ő sem 
emlékszik, hogy valaha is végeztek 
volna a városi rendszeren teljes körű 
tisztítási munkálatokat.

– Már három évvel ezelőtt kezde-
ményeztem az esővízrendszer kitisztí-
tását, de a közüzemek válasza az volt, 
ezt lehetetlen kipucolni, ne is foglal-
kozzunk vele. Nemrég egy marosvá-
sárhelyi cég ugyanolyan célgéppel, 
mint amilyennel a közüzem rendelke-
zik, eljött, és egy nap alatt egy hosszú 
szakaszt tett rendbe. Ezután kértük 
fel újra a közüzemet, hogy folytassa a 
csőtakarítást, a mellékgazdaság em-
berei az aknák tisztításában segédkez-
nek – közölte a polgármester. Lukács 
László igazgató megkeresésünkre 
elmondta, félreértés történt, szó 
nincs arról, hogy a közüzemek ne 
segédkezne. Hozzátette: annak el-
lenére, hogy a gyergyószentmiklósi 
esővízcsatorna karbantartása nem 
a közüzemek feladata, szívesen se-
gítenek célgépükkel, személyzettel 
a városnak. A munkálatok nagy 
részét elvégezték, a kritikus része-
ken kitisztították már a vezetéket, 
ma a Bucsin negyedben folytatják 
a tisztogatást, viszont problémát 
jelent, hogy a derítő szintén feltelt 
üledékkel. – A derítőnél nem szán-
dékozunk munkálatokat végezni. 
Igaz, hogy eléggé feltelt az ülepítő, de 
még van elfolyási lehetősége a víznek. 
Ideiglenes megoldás ez, de új terveket 
készítünk az egész város esővíz-elve-
zetésének megoldására – tudtuk meg 
a város első emberétől.

IdeIgleNes megoldás, korszerűsítés-terVezés

Esővízcsatorna tisztítása, immár összefogással

Lassan betelik a pohár. Esővízülepítő medence Gyergyószentmiklós ipari övezetében fotók: balázs katalin

BroNzérmesek A gyergyóI
Vöröskeresztesek

Mindenhol ott 
vannak, ahol 
segíteni kell

Bronz minősítést kapott a Hargita 
megyei Vöröskereszt gyergyó-
szent miklósi kirendeltsége – hozta 
nyilvánosságra tegnapi sajtótájé-
koztatóján micu Vasile, a kirendelt-
ség elnöke. 

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro„A bronzérmet legalább 

egy évi szolgálat után 
ad ják” – közölte Micu 

Vasile, a Hargita Megyei Vöröske-
reszt gyergyószentmiklósi kirendelt-
ségének elnöke, arra utalva, hogy a 
nemzetközi szervezet alig fél év alatt 
végzett eredményes munkájuk elisme-
réséül jutalmazta meg őket a minősí-
téssel. Mint mondta, meglehetősen 
szerteágazó a tevékenységük, ugyanis 
helytállnak, ha szükséges katasztrófa-
helyzetekben; az egészségügyi nevelés 
projektjükben különféle korcsoport-
oknak tartanak előadásokat; képzést 
tartanak fiataloknak és cégeknek az 
elsősegélynyújtás alapjairól; de eltűnt 
személyek után is kutatnak, ha erre van 
igény. „Mindenhol ott vagyunk, ahol 
szükség van ránk” – összegzett Micu, 
kifejtve, hogy a nyár folyamán több 
rendezvényen is mentőszolgálatot 
teljesítettek. Többek közt ott voltak 
az EU-táborban, az EMI-táborban, 
a Büdösfürdőnél jelenleg is szolgála-
tot teljesít egy csoportjuk, de ott vol-
tak a siménfalvi ezeréves búcsún és a 
Gyilkostói Sokadalmon is. Az elnök 
kifejezetten büszke arra, hogy a Szent 
Miklós Gimnázium 9–12. osztályosai 
a Hozzáértő szanitécek verseny megyei 
szakaszán első helyezést értek el, az 
5–8. osztályosok pedig harmadikok 
lettek ugyanezen a versenyen, a vörös-
keresztes felkészítőnek köszönhető-
en. De a nyár kiemelkedő eseményei 
közé sorolta azt is, hogy a gyergyói 
hegyimentőkkel együtt bemutatták 
norvég kollégáiknak a sziklás terepen 
való mentést. A szeptemberi tevékeny-
ségi naptárukból kiemelte az elsőse-
gélynyújtás napjára, szeptember 11-re 
tervezett szabadtéri rendezvényüket; 
illetve a szeptember 25-i szív napjára 
tervezett előadásukat a különféle szív- 
és érrendszeri betegségek megelőzésé-
ről. Mindkét esemény alkalmával vér-
nyomást és vércukorszintet is mérnek.


