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> Gyergyói Lovasnapok. Negyedik 
alkalommal szervezik meg a hétvégén 
a Gyergyói Lovasnapokat a gyer gyó
szentmiklósi lovaspályán. A több mint 
negyven programpontos, 150 fellépőt 
felvonultató rendezvény szombaton 8 
órakor kutyakiállítással kezdődik, a hiva
talos megnyitó 11kor lesz, majd kutya
fogatversennyel folytatódik a program. 
11 óra 40 perckor lesz a csendőrség önvé
delmi harcművészeti bemutatója, 12től 

pedig a díjugrató verseny első forduló
ja. 12 óra 50 perckor a Huszár Karuszel 
következik, ezt megelőzően a Hóvirág 
néptáncegyüttes szórakoztatja a közönsé
get. A csikós bemutató 13 óra 25 perckor 
kezdődik, előtte viszont solymászbemu
tató lesz. 13 óra 55 perckor lesz a lovas 
ügyességi próba, előtte Trend 2012 – di
vatbemutató, illetve militarybemutató. 
A gyergyói vágta első futama 14 óra 45 
perckor esedékes, ezt követi a székelyföl
di fogathajtó kupa első fordulója, majd 
a nehéz lovak versenye. 16 óra 40 perc

kor lesz a római kocsis bemutató, majd 
a vicces hajtás, a programot az Ügyes Eb 
Kutyakiképző Iskola bemutatója zárja. 
A pályarendezési szünetekben divatbe
mutató lesz és a Step Dance tánciskola 
táncosai szórakoztatják a közönséget. A 
vasárnapi program 8 órakor lószemlével, 
majd csikós bemutatóval kezdődik, 10 
óra 20 perckor lesz a díjugratóverseny 
második fordulója. Vonzónak ígérkezik 
idén is a Polgármesterek csatája nevet 
viselő program, ami előtt lesz még kari
kás és székelyruhabemutató, illetve déli 

áldás és ima, az ebédhez pedig a tekerő
pataki fúvószenekar szolgáltatja a jó mu
zsikát. A gyergyói vágta döntője 14 óra 
5 perckor lesz, ami előtt Bartis Erzsébet 
népdalcsokrát hallgathatjuk meg, illet
ve újabb solymászbemutatót láthatunk. 
14 óra 20 perckor lesz a kiértékelője a 
gyerekrajzpályázatnak, 14.40től pedig 
a székelyföldi fogathajtó kupa második 
fordulóját nézhetik meg az érdeklődők. 
A négyesfogathajtóverseny 15 óra 35 
perckor lesz, amit csikós bemutató, díja
zás és tombolasorsolás követ.

Körkép

Az E-Star CDR Kft. szolgáltatja 
ezután a távhőt Gyergyó szent
miklóson. A cég azonban nem, 
csak a név változott. Vezetői 
elmondták, minden törvényes 
eszközt felhasználnak, hogy fo-
gyasztás alapján történjen a fi-
zetés, csökkentsék a lakossági 
tartozást, illetve hogy megaka-
dályozzák a rendszerről leválni 
akarókat. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Nevet és arculatot váltott a 
gyergyói táv hő szol gáltató: 
már nem RFV, hanem 

EStar CDR Kft. néven tevékeny
kedik. Dácz Gábor ügyvezető igaz
gató elmondta, ezáltal a cégcsoport 
gyergyószentmiklósi leányvállalata 
felzárkózik a magyarországi EStar 
anyavállalathoz, amely 2011 tava
szán, az új ötéves stratégia ismerteté
sével egy időben nevet változtatott. 
Ugyanakkor hangsúlyozta: „Társa
ságunk szervezeti struktúráját, illet
ve fejlesztési terveit nem befolyásolja 
a név és arculatváltás, így az EStar 
továbbra is felelős szerepet vállal 
Gyergyószentmiklós hőellátásában, 
érvényben marad a felek közötti 
szerződéses viszony.”

Fő elveik közt szerepel a takaré
kosság, az ügyvezető igazgató kétféle 
módot is ajánlott a lakosságnak a fű
tésköltségek csökkentése érdekében. 
Mód van arra, hogy családonként 
40004500 lejes befektetéssel kiépít
sék a vízszintes elosztási rendszert, 

300350 lejes beruházással pedig 
egyéni hőhozammérőket szerelje
nek lakásukba, illetve a fűtőtestekre 
költségmegosztókat, melyek lehető
vé teszik a lakás hőmérsékletének, 
így a fogyasztásnak a szabályozását. 
Mindkét esetben valamennyi szom
széd egyetértésére szükség van.

A nagyobb költséget igénylő 
vízszintes elosztás előnyeként Dácz 
Gábor elmondta: ez által sor kerül 
a csövek kicserélésére, a mérőóra a 
bejárati ajtó elé kerülve megköny
nyíti a leolvasást, illetve a precízebb 
mérést, ugyanakkor a nem fizető 
tömbházlakókat különkülön is le 
lehet kapcsolni a rendszerről.

Az adósok számát illetően el
hangzott, a fogyasztók közel 30 
százalékának elmaradásai vannak. 

Minden olyan család, ahol a tartozás 
értéke nagyobb, mint a felszólítás 
kiküldésének postaköltsége, felszó
lítást kap. Három felszólítás után a 
törvény adta módszerekhez folya
modnak az adósság behajtásáért. 

Pénzbírsággal kell számolniuk 
azoknak a lakóknak is, akik nem 
kötnek szerződést a szolgáltatóval. A 
cégvezető elmondta, elenyésző azon 
gyergyószentmiklósiak száma, akik 
eddig a székhelyre látogattak szerző
déskötés céljával, márpedig a fűtési 
idényig alá kellene írni a megállapo
dást, ellenkező esetben akár 1500 lej 
is lehet a büntetés.

Az önkormányzattal egyébként 
még zajlanak a tárgyalások, hogy ki 
mennyit tud felvállalni a megvont 
állami támogatás pótlásából annak 

érdekében, hogy ne a lakókat sújtsa 
a többletfizetés.

A rendszerről való leválással 
kapcsolatban Dácz Gábor elmond
ta, a fogyasztók kevesebb mint 2 
százaléka jelezte a cégnek ebbéli 
szándékát. Ugyanakkor törvényes
ségi gátakat emlegetett, a sajtótá
jékoztató után pedig közleményt 
bocsátott ki: „Az EStar CDR Kft. 
gyergyószentmiklósi hőszolgáltató 
nem támogatja a központosított 
rendszerről való leválást, és minden 
törvény adta lehetőséggel élni fog 
annak érdekében, hogy ezt megaka
dályozza.”

Csiky Dénes kertalapító 
munkásságát, a dendroló
giai park állat és növényvi

lágát ismertető táblákat helyeztek el 
a Csikykertben. A tegnapi átadáson 
elhangzott: a 13 ezer lejes beruhá
zásra a megyei önkormányzattól 
pályázott közel 10 ezer lej adott 
lehetőséget a Csikykert Dendroló
giai Park Egyesületnek. E pályázat 
a kertrendbetétel, illetve pihenési
oktatási jelleg erősítését szolgálja; 
korábban a forrásokat tették rendbe, 

sétányokat képeztek ki zöld szer
vezetek segítségével, a helyi önkor
mányzat és vállalkozók jóvoltából 
lettek kerti bútorok, a Babeș–Bolyai 
Tudományegyetem biológia szakos 
hallgatói pedig felmérést készítettek 
a kert élővilágáról.  

Dr. Dombay István, a Babeș–
Bolyai Tudományegyetem Gyer
gyó  szentmiklósi Kihelyezett Ta
gozatának igazgatója elmondta, 
további információs táblák elhelye
zésére készülnek, a meglévők már 

ismertetik, mit szabad és mit tilos 
tenni a park területén, hasonlókat 
helyeznek el a park körül is. Kastal 
László helyi tanácsos, a kertben 
lévő Szent Benedek Tanulmányi 
Ház vezetője elmondta, fő feladat 
a közeljövőre a kertben lévő asz
faltút, illetve lépcsők javítása, vala
mint a park állagának megóvása a 
rongálókkal szemben. A Gyergyói
medence legnagyobb, településhez 
közel eső zöldövezete a Csikykert, 
pihenőhelyként és ismeretszerző 

lehetőségként egyaránt kell szol
gálnia. A felszerelt kamerák az ál
latvilág megfigyelését szolgálják, 
tervben van egy madármegfigyelő 
kiépítése is”. 

„Csak kezdeményezést lehet tá
mogatni. Hiába van pénz, ha nem 
igénylik. Ez nem jellemzi a Csiky
kertért tenni akarókat, és meggyőző
désem, hogy jó célt szolgál a megyei 
tanács támogatása, a kert további 
pártolást érdemel” – fogalmazott 
Magyari Vencel tanácsos. 

Dácz Gábor ügyvezető igazgató. Fogyasztás szerinti számlázás fotó: balázs katalin

Ismeretterjesztő táblák a Csiky-kertben

A távhőrendszerről való lecsat
lakozás kapcsán Nagy István 
jegyző fogyasztói minőségében, 
illetve jogot végzett személy
ként elmondta: „Evidens, hogy 
a szolgáltató nem ér semmit a 
nagy beruházásával, ha nem 
marad fogyasztója, ezért nem 
támogatja a rendszerről leválni 
akarókat. Megtiltani viszont 
ezt nem lehet”. Nagy István, aki 
saját lakásában épp most építi ki 
egyéni fűtésrendszerét, elmond
ta, a leválni akaró bizonyos 
követelményeknek kell eleget 
tegyen: a szomszédok beleegye
zését kell megszereznie, fűteni 
kell a lakását, hogy ne vonjon 
el hőt a körülötte lakóktól, illet
ve a leválásról értesítenie kell a 
szolgáltatót.

Minden eszközzel A foGyAsztók MeGtArtásáért

Arculatot és nevet vált az RFV
Pénzt kAP A tArisznyás 

Márton MúzeuM

Képzőművészeti 
galéria a 

Miklóssy-házban
A visszaosztásból származó negy-
venötezer lej tarisznyás Márton 
Múzeumnak való átirányításáról 
döntött utóbbi rendkívüli ülésén 
a gyergyószentmiklósi tanács. A 
pénzösszeget az intézmény cél-
irányosan a Miklóssyház felújítá-
sára fordíthatja.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„A pénzösszeg fedezi az 

összes engedélyek be
szerzésének, illetve a 

kivitelezési tervek elkészíttetésének 
költségeit” – jelentette ki a Hargita 
Népe kérdésére Csergő Tibor, a Ta
risznyás Márton Múzeum igazga
tója. Mint magyarázta, a korábban 
tüdőkórházként működő Miklóssy
házat – amely tanácsi határozattal 
a múzeum ügykezelésébe került – 
szeretnék felújítani, ezáltal mintegy 
hétszáz négyzetméternyi területtel 
bővülne a múzeum területe. Kifej
tette, hogy az épület látványterve és 
megvalósíthatósági tanulmánya már 
elkészült, viszont további pénzösz
szegre van szükség a továbblépéshez. 
Az elképzelések szerint az épületben 
ki szeretnének alakítani egy kétszáz 
négyzetméteres képzőművészeti ga
lériát, ahol időszakos kiállításoknak 
adnának otthont. Az igazgató sze
rint az egész Gyergyóimedencének 
szüksége van egy korszerű, modern 
logisztikával felszerelt galériára, 
ahol bármilyen értékes és nagymé
retű tárlatot fogadhatnának. A fel
újítási munkálatok során a tetőtér 
beépítését is tervezik, ahol újabb 
használható helyiségeket nyernének 
a régészeti iroda és a raktár számára. 
Csergő szerint a teljes beruházás 
összértéke meghaladja az ötszázezer 
eurót, ezt a pénzösszeget pályázati, 
helyi és megyei önkormányzati ala
pokból, illetve adományokból akar
ják beszerezni.


