
gyergyó

4. oldal |  2011. szeptember 30., péntekhargitanépe

hírfolyam

> Idősek napja Gyergyószentmik ló
son. Az idősek köszöntésére szervezett 
programot a gyergyószentmiklósi ön-
kormányzat, a Szent Miklós Szervezet, a 
Caritas Családsegítő Szolgálat, a művelő-
dési központ és Hargita Megye Tanácsa 
tegnap a Korona nagytermében. „Most 
már szabadon élhetünk, beszélhetünk, 
nem áll mögöttünk gumibotjával a rend-
őr, senki sem jegyzetel, hogy aztán árt-
hasson nekünk” – mondta ünnepi beszé-

dében a 96 éves Blénessy Jenő bácsi, aki 
arra is kitért, hogy jó lenne megemlékez-
ni azokról is, akik az orosz harcmezőkön 
veszítették életüket, mert róluk keveset 
beszélnek. Mint kihangsúlyozta, nem 
számítanak a politikai pártok, csak az szá-
mít, hogy mindannyian gyergyói széke-
lyek vagyunk. Az időseket köszöntő Me-
zei János polgármester arra a szakadékra 
hívta fel a figyelmet, ami az idősebb és a 
fiatalabb generáció között alakult ki, arra 
biztatva a korosabbakat, hogy meséljenek 
életükről, tapasztalataikról, mert átadva a 

tapasztalathalmazt, erősebb lesz a nem-
zetünk. Az ünneplő korosakat verses-ze-
nés műsorral köszöntötték az ifjabbak, és 
könnyeket csalt a szemükbe a nevetéstől a 
Székely Góbék humorista társulata. 

Az idősek napjának megünneplését 
több gyergyói településen is megszerve-
zi a Caritas Családsegítő Szolgálata Har-
gita Megye Tanácsának támogatásával. 
Így Gyergyószárhegyen október 3-án 15 
órától lesz ünnepség a plébánia hittanter-
mében. Gyergyóújfaluban október 4-én 
köszönti a korosakat a 15 órától kezdő-

dő ünnepi szentmisével, majd 16 órától 
ünnepi műsorral kedveskednek nekik a 
kultúrházban. Gyergyócsomafalván ok-
tóber 5-én szentmisével kezdődik az ün-
nepség, majd szintén ünnepi műsoron 
vehetnek részt az érdeklődők a művelő-
dési házban. 

Az idősek világnapjának megünnep-
lését az ENSZ először 1991-ben szer-
vezte meg, azóta minden év október 
1-jén megemlékezünk a Föld mintegy 
hatszázmillió előrehaladott korú lakosá-
ról. ( J. A.)

Körkép

A sajtótól követel bizonyítékokat, 
immár végrehajtói felszólítással 
Nagy Attila, a közüzem műszaki 
igazgatója. Nagy hitelrontás miatt 
perelné be Mezei János polgár-
mestert, illetve az önkormányza-
tot, a kártérítés összegét pedig 
közérdekű célokra áldozná. 

Balázs Katalin
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Egy Nagy Attila által aláírt 
levelet, később pedig egy 
végrehajtói iroda felszólítá-

sát kapta meg két sajtóorgánum – a 
Gyergyói Kisújság és a Gyergyói 
Hírlap –, amelyből kiderül, ha nem 
tesznek eleget a felszólításnak, per-
rel kell szembenézniük. Az elsőben 
a közüzem műszaki igazgatója kéri, 
egy kijelölt időpontban találkozza-
nak, vigyék magukkal azokat a bi-
zonyítékokat, amelyek alapján egy 
helyi tanácsülés tudósítását megír-
ták. Nagy arról kíván kép- és hang-
anyagot, illetve írásos bizonyítékot 

kapni, hogy az augusztusi, rendkí-
vüli ülésen valóban elhangzott-e: 
vélhetőleg Nagy Attila bojkottálja a 
gyilkostói vízszolgáltatást, és a pol-
gármester kezdeményezni fogja a 
műszaki igazgató menesztését.

Egyik sajtóorgánumtól sem 
jött válasz, így érkezett meg a má-
sodik levél ugyanettől az aláírótól, 
de már Péter István végrehajtó iro-
dáján keresztül. Ebben további fel-
szólítás olvasható a bizonyítékok 
átadására, indoklásként pedig az 
szerepel, hogy Nagy Attila ezen bi-
zonyítékokkal a kezében pert akar 
indítani hitelrontás miatt a polgár-
mester és a jelen lévő tanácsosok 
ellen. Ez esetben a határidő szep-
tember 29-e volt, megjegyzésként 
pedig szerepel, hogy amennyiben 
a sajtóorgánumoknak nem áll 
módjukban a kért bizonyítékokat 
átadni, Nagy kénytelen lesz az in-
dítandó perben felelősségvállalásra 
felkérni őket a város polgármeste-
rével egyetemben.

A Hargita Népe, bár nem kapott 
hasonló levelet, az ügyben Nagy Atti-
la álláspontját kérte. „Azt szeretném, 
hogy akinek a száján kijött, hogy én 
szabotálom a vízszolgáltatást, vala-
milyen úton-módon gondolja át ezt 
a kijelentését, mert ezt bizonyítani 
nem tudja. Huszonnyolc éve dolgo-
zom itt, átmentettük, fenntartottuk 
a rendszert, most lehet értékként 
privatizálni; ezek után hogy lehet azt 
állítani, hogy szabotálom a szolgál-
tatást? Ezzel egy folyamat indul el, 
tovább a bíróság dolga. Kártérítést 
fogok kérni, nem elégszem meg a 
nyilvános bocsánatkéréssel, s a pénz-
ből majd olyan közérdekű célokat 
segítek, melyeket nem támogat a je-
lenlegi önkormányzat” – nyilatkozta 
Nagy.  Kérdésünkre, miért a sajtótól 
kér bizonyítékot az elhangzott kije-
lentésekre, Nagy Attila így fogalma-
zott: „Az égvilágán semmi bajom 
nincs a sajtósokkal. A leírtak szerint 
alaptalan vádak hangzottak el a ta-
nácsülésen, és ezt akarom tisztázni. 

A perhez szükséges nekem bizonyí-
ték, amivel igazolni tudom, hogy az 
állítások valóban elhangzottak, hát 
ezt kértem a sajtósoktól. Biztos, van 
valami bizonyítékuk, ami alapján 
megírták az újságcikket. Nem értek 
az újságíráshoz, nekem ezt az utat 
javasolta az ügyvédem.”

Mint kiderült, csak szeptem-
ber 28-án szerzett tudomást arról, 
hogy akár a hivatalból is kikérheti a 
tanácsülésen rögzített felvételt. „Én 
nem tudom, mi ennek a pontos 
útja. A második, végrehajtói felszó-
lítás után érkezett levél a Gyergyói 
Kisújság részéről, annak gazdasági 
igazgatója javasolja, hogy forduljak a 
hivatalhoz. Ha már az első felkérésre 
tudatják ezt velem, nem lett volna 
végrehajtói levél kiküldve. Párhuza-
mosan leteszem a kérést, és ha meg-
kapom a képanyagot, nincs értelme 
jogi eljárást indítanom a sajtó ellen. 
Nem vagyok jártas ilyen ügyekben, 
ezért veszem igénybe ügyvéd szol-
gáltatását”.

Huszonnégy férőhelyes eme-
let épült a gyergyószentmiklósi 
hajléktalanok szállójára – itt hú-
zódhatnak meg a bántalmazott 
anyák gyerekeikkel. Az Ora 
International segélyszervezet 
által működtetett otthon régebbi 
épületét is felújították, konyhá-
val, mosodával egészítették ki.

B. K.

A város feladata lenne gon-
doskodni a rossz szociális 
körülmények között élőkről, 

éhezőkről, illetve otthontalanokról 
is. Ez utóbbit az Ora International 
vállalta fel, így a Munkaügyi Minisz-
térium által kiírt és megnyert pályá-
zatot is e segélyszervezet bonyolítot-
ta le. A 2008-ban elkezdett beruhá-
zás nemrég fejeződött be annyira, 
hogy a lakók átvehessék az épületet. 

Az 1,2 millió lejes beruházásból 
700 ezer lejt biztosított a minisz-
térium, a többit a segélyszervezet-

nek kellett előteremtenie. Helyi, 
gyergyószentmiklósi segítséget nem 
kaptak, külföldi segélyezők adomá-
nyaiból fedezték a fennmaradó részt, 
ennek tudható be, hogy csak most 
értek a munkálatok végére – tud-
tuk meg Jeszenszky Teréztől, az Ora 
International vezetőjétől. 

A régi épületet konyhával és mo-
sodával egészítették ki, az emeletre 
12 kétágyas szobát rendeztek be, így 
az otthontalanok mellett a bántal-
mazott anyákat is fogadni tudják. Je-
lenleg 12 személy lakja az ingatlant, 
köztük egy anya a gyerekével, de 
ahogy közeledik a tél, egyre többen 
kérnek helyet – már egy újabb anyu-
ka is jelezte, itt számít menedékre 
kicsinyeivel. Az anyukáknak három 
hónapos időtartamra biztosítanak 
otthont, rájuk is érvényesek a ház-
szabályok: tilos alkoholt fogyaszta-
ni, kötelező a tisztálkodás, és este 9 
óráig vissza kell térni minden nap a 
szállásra. 

„A korábbi években 1400 
euró volt az otthon havi költsé-
ge, és ez emelkedni fog, ha csak a 
megnövekedett felületek fűtésére, az 
áramhasználatra gondolunk. A rá-
szorulók száma is nő az anyákkal és 
gyerekeikkel, az étkezés is többe fog 
kerülni” – mondta Jeszenszky, hoz-
zátéve, hogy a kapcsolatai által szer-

zett élelmiszer-segélyeket rendszere-
sen eljuttatja a szeretetkonyhára, itt 
főzik meg a hajléktalanok ebédjét is. 
Jelezte, nem kíván panaszkodni, de 
örvendene, ha helyi intézmények-
től, cégektől, tehetős személyektől is 
kapna támogatást, mivel a fűtéshez 
szükséges fahulladék beszerzésénél is 
fennakadásaik vannak. 

Felújították, bővítették A HAjléktAlANszállót

Otthon a bántalmazott anyáknak is

A városvezetőket perelNé NAgy AttilA

Újságírókon számon kért bizonyíték
Tovább épülnek a 
víz- és szennyvíz-

há ló za tok
Több mint húszmillió lejt nyert 
gyergyószárhegy, gyergyóditró, 
gyergyóújfalu és gyergyóremete 
önkormányzata a Környezetvé-
delmi Alap pályázatán. ezekből 
folytatják a víz- és szennyvízhá-
lózatok kiépítését.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Gyergyószárhegyen közel 
8 millió lej értékű projekt 
keretében tovább építenék 

a szennyvízhálózatot, vagyis kiegé-
szítik a községben lévő csatorna-
rendszert a hiányzó 14 kilométerrel, 
illetve a községhez tartozó Güdüc 
faluban 10 kilométer hosszúságban 
fektetnék le a vezetékeket. A pályá-
zati összegből 60 százalékos lefedett-
séggel az ivóvízhálózatot is kiépíthe-
tik. A 25 százalékos önrészt igénylő 
beruházást, amelyből közel hatmil-
lió lejt a Környezetvédelmi Alaptól 
nyert a község, Gábor László pol-
gármester szerint a jövő év tavaszán 
kezdhetnék el. Gyergyóditróban 
Puskás Elemér elöljáró szerint 13 
kilométernyi szennyvízvezetékkel 
bővül ki a meglévő hálózat. A beru-
házás összértéke meghaladja az 5,2 
millió lejt, ebből közel négymillió a 
pályázati összeg. Gyergyóremetén 
több mint 6,6 millió lej értékű a 
beruházás, ebből ötmillió a Környe-
zetvédelmi Alaptól érkezett. Első-
sorban Eszenyő faluban építik ki a 
szennyvízhálózatot, a fennmaradó 
pénzt pedig a községben lévő ge-
rincvezetékre való rácsatlakozásokra 
fordítják. Laczkó Albert Elemér pol-
gármester szerint a munkálatokat 
már az idén elkezdhetik, ugyanis a 
terveket már előkészítették.

Gyergyóújfalu önkormányzata 
5,2 millió lejt meghaladó összeget 
nyert a Környezetvédelmi Alap pá-
lyázatán, ami a beruházás összegé-
nek több mint 78 százalékát teszi ki. 
Egyed József polgármester szerint a 
beruházás során nemcsak a község-
központban, hanem Kilyénfalván és 
Tekerőpatakon is egyenlő mértékben 
sikerül elvégezni az infrastrukturális 
fejlesztést. Kiépítik a gerincvezetéket 
és a szükséges átemelő szivattyúhá-
zakat, azonban ahhoz, hogy a község 
egész területén kiépüljön az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat, további pályá-
zati összegekre lesz szükség. A felújított hajléktalanszálló. Jól fog a segítség fotó: balázs katalin


