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> Fiatal művészek alkotásait várja az 
Ifitéka. 14–30 év közötti fiatal művészek al-
kotásaiból nyílik kiállítás a VIII. Ifinapok ke-
retében megszervezendő gyergyói-medencei 
fiatal művészek közös tárlatán. A kiállításra 
jelentkezhet az említett korcsoportból bárki, 
akinek valamilyen kapcsolata van a művé-
szettel, vagyis művészeti iskola vagy egyetem 
hallgatója, illetve végzettje, művészeti népis-
kolában tanul, illetve végzett. Az alkotásokat 
szeptember 15-ig várják az Ifitéka irodájában 

naponta 9–15 óra között. További informáci-
óval az Ifitéka irodájában, illetve a facebook.
com/proterrart profilon szolgálnak.

> Miklós István kiállítása. Tájak és em-
berek címmel Miklós István (Indián) csíksze-
redai festő és tetováló műveiből nyílik kiállí-
tás holnap 17 órakor a gyergyószentmiklósi 
városi könyvtárban. Az alkotó munkásságát 
Balázs József festőművész méltatja.

>  IV. Dr. Urmánczy Nándor Emléknapok 
Maroshévízen. Szeptember 2–4. között ne-

gyedik alkalommal szervezi meg a maroshévízi  
Dr. Urmánczy Nándor Egyesület a névadó po-
litikus tiszteletére az emléknapokat. A nyitóna-
pon az egyesület tagjai fogadják a magyarorszá-
gi meghívottjaikat, akiket városnéző sétára visz-
nek. A délutáni program szerint a ClubNetCet, 
az Alkotók Művészek és Művészetpártolók, a 
Háromhatár és a Dr. Urmánczy Nándor egye-
sületek vezetői folytatnak eszmecserét közös 
ügyeikről. Vasárnap 10 óra 30 perckor kezdő-
dik a dr. Urmánczy Nándor emlékére celebrált 
szentmise, majd ezt követően leplezik le a név-
adó szobrát a templomkertben. Az eseményen 

ünnepi beszédet mond dr. Kövér László, a Ma-
gyar Országgyűlés elnöke, László Tamás, Buda-
pest XV. kerületének polgármestere, dr. Gortvay 
István, Urmánczy Nándor unokája, Czirják 
Károly, a Dr. Urmánczy Nándor Egyesület el-
nöke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 
elnöke. Délután a résztvevők meglátogatják az 
Urmánczy-kastélyt, majd festmény- és képkiállí-
tás keretében díjazzák a Mentsd meg! című kör-
nyezetvédelmi rajzkiállítás döntőseit. 14 óra 10 
perckor adják át az Urmánczy Nándor-díjat az 
erre érdemesültnek, majd szimpózium követke-
zik a Kemény János Gimnáziumban.

Körkép

Tanácsülés GyerGyószenTmiklóson

Halasztják a hőenergiaár-módosítást
Egyelőre nem módosítják Gyer gyó 
szentmiklóson a távhő árát – erről 
döntött tegnapi ülésén a város 
helyi tanácsa. A testület ülésének 
napirendjén szerepelt továbbá egy 
újabb, hulladékgazdálkodással fog
lalkozó, önkormányzati tulajdonú 
cég létrehozása is. Helyén marad 
egyelőre a roma iskola – határozta 
el a testület

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Tizenhárom városvezető dön-
tött tegnap a tanács napi-
rendjén szereplő kérdésekben. 

A többség egyetértett a gyer gyó-
szentmiklósi távfűtési zóna aktuali-
zálási javaslatával, ám lakossági bead-
ványra pozitívan válaszolva törölték 

a tervezetből azt a kitétet, miszerint 
a fogyasztónak nem lenne lehetősé-
ge a távfűtésről való leválásra. Szin-
tén fűtésügyben a következő ülésre 
halasztották a hőenergia árának 
módosítását. A korábbi ez irányú 
határozatot megtámadta a prefek-
tusi hivatal, azt kifogásolva, hogy 
az ármódosítást visszamenőleg is 
alkalmazni akarta a szolgáltató. A 
napirenden szereplő tervezet sze-
rint csupán az elfogadástól számí-
tott időponttól alkalmaznák az ár-
módosítást, Kastal László tanácsos 
viszont kérte, szavazás előtt az RFV 
illetékesével folytassanak beszélge-
tést. Kastal lapunknak elmondta, 
a számlázás módozatával nem ért 
egyet, és lenne még néhány kérdése, 
mielőtt a határozatot megszavazza. 

A tegnapi tanácsülésen egyetér-
tett a testület, hogy 10 000 lejjel tá-
mogassa a Szent Márton Alapítványt 
a Szeretetkonyha működtetése érde-
kében, újabb 47 000 lejt különítettek 
el kiegészítésképpen a Bucsin negyedi 
körforgalom kialakításához. 

Vitalissima lesz annak a cégnek a 
neve, amelyet az önkormányzat hoz 
létre és a hulladékgazdálkodás képezi 
majd fő feladatkörét. Arra a  kérdésre, 
hogy Mezei János polgármesternek 
van-e tudomása egy Magyarországon 
bejegyzett, azonos nevű, többek kö-
zött zöldterület-kezeléssel is foglal-
kozó vállalkozásról, a Hargita Népe 
nemleges választ kapott.

A különfélék keretében a roma 
iskola kérdése is felvetődött. Kari 
Attila a közeledő tanévkezdés mi-

att is halaszthatatlannak tartotta 
a probléma megoldását, ugyanis 
„száz gyermek iskoláztatásáról van 
szó”. A javaslat – miszerint a város 
belsejében kellene kijelölni egy in-
gatlant, ott folytassák tanulmánya-
ikat a roma gyerekek – kivitelezhe-
tetlennek bizonyult; a polgármes-
ter állítja, nincs megfelelő ingatlan 
önkormányzati tulajdonban. Mezei 
János elmondta, az intézmény igaz-
gatójával tárgyal, és felmérést készí-
tenek arról, hogy mennyi pénzből 
lehet egy évre még használhatóvá 
tenni a téglagyári iskolát. Az épü-
let állagának megőrzését a helyi 
rendőrök gyakori járőrözéssel pró-
bálnák segíteni, egy esztendő alatt 
pedig megfelelő alternatívát kell 
találjon a városvezetés. 

Ma ér véget az Erdélyi Madrid 
katolikus ifjúsági tábor, amelyet 
a Főegyházmegyei Ifjúsági Fő
lelkészség, a Keresztirány, vala
mint a KFT – Katolikus Fiatalok 
Találkozója katolikus csopor
tok szerveztek augusztus 28.–
szeptember 1. között a gyer gyó
szent miklósi Hétvirág panzióban. 
A rendezvény fő célkitűzése a 
Szent atya üzenetének ismerteté
se azokkal a fiatalokkal is, akik
nek nem sikerült eljutni a madridi 
Ifjúsági Világtalálkozóra.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Minden évben megszervezik 
az Ifjúsági Világtalálkozót 
II. János-Pál pápa kezde-

ményezésére – közölte Tamás Barna 
atya, az Erdélyi Madrid ifjúsági tá-
bor egyik kezdeményezője, kifejtve, 
hogy az augusztus elején Madridban 
tartott világtalálkozón Romániából 
hozzávetőleg kétezer fiatal vett részt. 

Mint mondta, a találkozó elő-
készületei, illetve a Szentatya üze-
nete sokkal az esemény előtt ismert 
volt, és ebből adódóan fogalmazó-

dott meg az ötlet, hogy a madridi 
világméretű rendezvény mintájára 
szervezzenek találkozót azoknak, 
akik nem mehettek el a spanyol fő-
városba.

Krisztus a legfontosabb megtar-
tó erő – szűrte le a pápai üzenet lé-
nyegét Sidó Ágnes szervező, kifejt-
ve, hogy ezt az üzenetet tárgyalták 
meg különféle korcsoportokban, 
nagy- és kiscsoportos foglalkozások 
keretében. Emellett, természetesen 
számos szórakoztató tevékenységet 
is szerveztek, a sátrak alatti aszta-
loknál különféle kézműves-tevé-
kenységek zajlottak, de volt focibaj-
nokság, tehetségkutató vetélkedő, 
koncert és buli is.

Ottjártunkkor a külső szemlélő 
számára feltűnő jelenségnek bizo-
nyult, hogy noha itt is fiatalok vol-
tak, sehol nem lehetett találkozni 
egyetlen céltalanul csellengő, élet-
unt ifjúval sem. A tábor területén 
nem lehetett látni egyetlen elszórt 
cigarettacsikket vagy sörösdobozt 
sem, ami a más jellegű táborok 
mondhatni „természetes” velejárója. 
Itt mindenki vagy éppen bekapcso-
lódott valamilyen tevékenységbe, 

vagy igyekezett valahová. A tábor-
nak egyébként közel hétszáz állandó 
lakója volt, de többen is érkeztek 
egy-egy napi részvételre. Nem kis 
meglepetést okozott számunkra a 
Ferences szépségszalon felirat az 
egyik sátoron, ám Tibor testvér 
megmagyarázta, ezen a helyen lelki 
beszélgetések és gyónások zajlanak, 
ami után lélekben megszépülve tá-
voznak az érdeklődők. A ferencesek-
nek egyébként a gyógynövényekből 
főzött teája is igencsak kelendő volt, 

mint mondta Tibor testvér, egysze-
rűen képtelenek voltak elegendő 
mennyiséget főzni. 

– Ez a tábor sokkal családi-
asabb, mint a madridi – fejtette 
ki a Hargita Népe kérdésére Sza-
bó Ildikó-Boróka, aki a madridi 
ifjúsági találkozón is részt vett. 
Elmondva, hogy az ottani talál-
kozó a tömeges részvételtől volt 
nagyszerű, itt viszont sokkal több 
lehetőség volt az ismerkedésre, a 
hosszas beszélgetésekre.

ErdélyI MAdrId – KATolIKuS IFjúSáGI Tábor

Krisztus a megtartó erő

Mindenki bekapcsolódott valamilyen tevékenységbe fotó: jánossy alíz

A lAKÓK TérFElén A lAbdA

Pénzt kell áldozni 
az olcsóbb fűtésre
Vízszintes elosztási rendszer, saját 
fűtésszabályzó és mérő segíthet 
abban, hogy olcsóbb legyen Gyer
gyószentmiklóson a távhő. Ehhez 
azonban nem kis összeget kell be
ruházzon a tömb házlakó, ráadásul 
csak lépcsőházi egyetértéssel va
lósulhat meg. A lehetőség adott, 
véli a polgármester, a többi a lakó
kon múlik.

B. K.„Az RFV által kibocsátott 
távhőszámla értéke egy 
módon csökkenhet: ha 

a lakó kevesebb hőt fogyaszt. Adott a 
lehetőség a a lakásokban a fogyasztás 
szabályozására, külön mérésére, igaz, 
ehhez be kell fektetnie a lakrész tu-
lajdonosának” – közölte Mezei János 
polgármester. 

A fűtéskorszerűsítés újabb fázi-
sáról van szó, a rendszer felújítása en-
nek csak az első lépése volt. A továb-
biakban az RFV lehetőséget kínál, 
hogy lépcsőházanként átalakuljon a 
hálózat, vízszintes elosztással, mérő-
órák felszerelésével válik lehetővé a 
differenciált fogyasztás és fizetés. 

A beruházás nem egységes áron 
valósítható meg, egy Virág negyedi 
kétszobás lakásra 2222 lejbe, ezenkí-
vül a lakrészen belüli rendszer kiala-
kítása 1760 lejbe kerül. Hozzávetőleg 
4000 lejt kell tehát erre áldozzon a 
család, ami azonban megtérül, ha 
takarékosan gazdálkodik a hőener-
giával. Tárgyalnak a CEC Bankkal, 
vélhetőleg 5 éves futamidőre, kor-
mánygaranciás, kamatmentes hitel-
hez folyamodhatnak a lakók. 

Mezei hangsúlyozta: nem muszáj 
az RFV ajánlatával élni, más szakem-
berrel is kiépíttetheti belső rendszerét 
a fogyasztó, ha betartja a szigorú kö-
vetelményeket, és aligha tudják majd 
olcsóbban elkészíttetni. 

Fontos viszont, csak akkor lehet-
séges a vízszintes elosztás és egyéni 
mérés, ha ezt a lépcsőház minden 
lakója akarja, fizeti. Feltétele, hogy 
legalább 6 hónapja működjön a la-
kószövetség. A polgármester felhívta 
a figyelmet: el kell kezdeni a szervez-
kedést, hogy a jövő évi fűtésidényre 
elkészülhessen az új rendszer.

„Mi alternatívát kínálunk a la-
kosság számára. Ez a módja, hogy 
ki mennyit fogyasztott, annyit fi-
zessen” – közölte Mezei János. 


