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> Író-olvasó találkozó. Holnap 17 óra-
kor a gyergyószentmiklósi Városi Könyv-
tárban Haas György író, a hajdani Szabad 
Európa Rádió egykori tudósítója vetítéssel 
egybekötött előadást tart Tildy Zoltán, a 
Független Kisgazdapárt, majd a Magyar 
Köztársaság elnökének (1946–1948) tragi-
kus fordulatokkal tarkított életéről. 

> Testi-lelki felfrissülés fogyatéko-
soknak. Egy hetet a zsögödi táborban 

töltött a gyergyószentmiklósi Ápoló és 
Gondozó Központ huszonöt lakója. Az 
érdemkirándulás kiadásainak felére Har-
gita Megye Tanácsa pályázat útján biztosí-
tott anyagi keretet. A gyergyószentmiklósi 
Ápoló és Gondozó Központ által létreho-
zott Szivárványlánc Egyesület a Hargi-
ta Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 
Igazgatósággal együttműködve idén ha-
gyományosan szervez nyári tábort olyan, 
magukra hagyott otthonlakóknak, akik-
nek fizikai és szellemi állapota megengedi 
ezt. A huszonöt tagú csoport nemrég tért 

vissza a nyaralásból. Az őket elkísérő Páll 
Zsuzsanna pszichológus elmondta: már a 
készülődés nagy élményt jelentett, a tábo-

rozás alatt pedig mintha kicserélődtek vol-
na a betegek. Szívesen vettek részt a kéz-
műves- és sportrendezvényeken, nagyokat 
sétáltak, még a Nagy Imre-képgalériát is 
meglátogatták. A táborban tapasztaltak 
arra ösztönzik a szakembert, hogy az ott-
honban újabb szabadidős tevékenységeket 
vezessen be, és az anyagi lehetőségek függ-
vényében újabb kirándulásokat szervezze-
nek. A táborozás élményeit a résztvevők 
itthon maradt társaikkal is megosztják, a 
gondozói központ negyedévente megjele-
nő folyóiratában is helyet kap a beszámoló.  

Körkép

ÁtadtÁk a napkollektoros rendszereket

Zöld energia az iskolákban
noha bizonyos helyeken még 
kiigazításra, javításra szorul
nak, tegnap átadták a környe
zetvédelmi alap támogatásából 
felszerelt napkollektorokat. a 
gyergyószentmiklósi ünnepsé
get a Gépgyártó Iskolaközpont
ban tartották.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A nap sugara biztosít meleg 
vizet mostantól a Gép-
gyártó Iskolaközpont és a 

Salamon Ernő Gimnázium bent-
lakásában, a Batthyány Ignác 
Tech nikai Kollégium étkezdéjé-
ben, bentlakásában és konyháján, 
a Fogarassy Mihály Általános 
Iskola tornatermében, illetve a 

Sportiskola sportcsarnokában. A 
beruházásra a Környezetvédelmi 
Alapból, a helyi önkormányzat 
és intézmények hozzájárulásával 
került sor. A 2009-ben sikeresen 
megnyert projekt összköltségve-
tése megközelíti az 500 ezer lejt, 
ebből 385 170,6 lej származik a 
Környezetvédelmi Alapból.

A tegnapi átadási ünnepségen 
Mezei János polgármester meg-
köszönte Pál Árpád képviselő-
nek a projekt megvalósításához 
nyújtott segítségét, elmondva, 
felkéri az intézményeket, hogy 
rendeltetésszerűen használják a 
modern felszereléseket, az esetle-
ges meghibásodásokat, rendelle-
nességeket pedig jelezzék írásban 
az önkormányzatnak.

Ilyen bejelentésre már ko-
rábban is sor került, a Batthyány 
Ignác Technikai Kollégium igaz-
gatója többször is felkérte a vá-
rosvezetést: ne vegyék át a mun-
kálatokat, amíg nem tökéletesek. 
Ilyés Szilárd programkoordinátor 
elmondta, az intézményekben si-
került kijavítani az eddig adódott 
rendellenességeket, ám jövőre ma-
radt a finanszírozási programból 
hiányzó árnyékolók felszerelése a 
napelemekre, amely a víz túlmele-
gedését hivatott megakadályozni. 

Balázs István, a rendszerek ter-
vezője ezzel szemben azt nyilatkoz-
ta lapunknak, hogy nem kell, nem 
is szokás takargatni a napelemeket. 
A kivitelezésben keresendő a hiba, 
és azt kell korrigálni. 

Miközben vége felé jár a gyer
gyószentmiklósi Virág negyed 
5-ös tömbház előtti ötrekeszes 
kisüzletsor építése, a beruhá
zás ellen tiltakozó lakók újabb 
feljelentéseket fogalmaznak, és 
újabb hatóságoktól remélnek se
gítséget. Többek között bűnügyi 
eljárást kezdeményeztek Mezei 
János polgármester és Mátyás 
Gyöngyvér főépítész ellen, de 
levelet írtak Traian Băsescu ál
lamelnöknek és Emil Boc minisz
terelnöknek is. ezzel szemben a 
két érintett állítja: törvényesen 
jártak el.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Hol hallgatják meg 
az egyszerű ember 
panaszát?!” – mél-

tatlankodik Ardelean Victor, a 
gyergyószentmiklósi Virág negyed 
5-ös tömbház lakóinak képviselője 
paksamétányi panaszlevelet és doku-
mentumot mutatva. Mint arról már 
beszámoltunk, a Virág negyed 5-ös 
tömbház elé egy 2005-ben kiadott 
önkormányzati határozat alapján 
ötrészes kisüzletsort építtet a helyi 
önkormányzat, ahol azok a kiskeres-
kedők kapnának kereskedelmi felü-
letet, akik korábban is azon a terü-
leten árultak különféle improvizatív 
jellegű építményekben. A lakók azt 
sérelmezik, hogy a megkérdezésük 
nélkül kezdtek el ott építkezni, elvéve 

előlük a kilátást és a fényt. Ráadásul 
a beszűkült bejárat és az a tény, hogy 
egy tűzcsapra építettek rá, tűzvédel-
mi szempontból veszélyessé teszi a 
lakóházat. Azt is nehezményezik, 
hogy az épületet egy fő vízvezetékre 
építik rá, ami meghibásodás esetén 
hozzáférhetetlenné válik, vagyis az a 
szakasz nem lesz javítható.

Miután előbb a helyi önkor-
mányzatnál tettek panaszt, a 
prefektustól reméltek segítséget, 
aztán a Korrupcióellenes Bizott-
sághoz (DNA) fordultak, utóbb 
pedig bűnügyi eljárást kezde-
ményeztek Mezei János polgár-
mester és Mátyás Gyöngyvér 
főépítész ellen. Beadványukban 

azt sérelmezik, hogy a 23 méter 
hosszú, 6 méter széles építményt 
– amelynek beton alapzatát több 
mint egy méter mélyre ásták – 
ráépítették az ivóvíz-fővezeték-
re és a közelben lévő tűzcsapra. 
A 2006/241-es törvény alapján 
bűncselekménynek számít, hogy 
mindezt tudva, a két érintett 

aláírta a 35/15.06.2011. és az 
59/08.08.2011-es építkezési en-
gedélyeket.

„Az önkormányzat teljes mér-
t ékben betartotta a törvény elő-
írásait” – jelentette ki Mezei János 
polgármester, az indoklást áthárít-
va Mátyás Gyöngyvér főépítészre. 

„Azért vannak a szakhatósá-
gok, szolgáltatók, hogy a saját 
előírásaiknak megfelelően állít-
sák ki az aktákat, és ha szükséges, 
feltételeket szabva az esetleges 
negatív következmények elke-
rülése érdekében” – magyaráz-
ta a főépítész. Mint hozzátette, 
az önkormányzat, illetve a helyi 
engedélyező hatóság a település-
rendezési bizonylatban bekéri a 
szakhatósági, illetve szolgáltatói 
beleegyezéseket, amennyiben pe-
dig az építési engedélyt igénylő 
benyújtja az előírtakat, az enge-
délyező hatóságnak kötelessége 
kiadni az engedélyt. Mátyás sze-
rint valamennyi szakhatóság ked-
vezően bírálta el a kérelmet, így 
jogszerűen jártak el az engedélyek 
kibocsátásában is.

A lakók azonban panaszlevelet 
fogalmaztak meg Emil Boc mi-
niszterelnöknek és Traian Băsescu 
államelnöknek is, amelyben töb-
bek közt kifejtik: az ügyben illeté-
kes építkezési hatóság csak az időt 
húzza, ők pedig úgy érzik magukat, 
mint Don Quijote a szélmalmok 
ellenében.
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