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A hűvös éjszAkák 
indokolják

Indul a távfűtés 
Csíkszeredában

Az elmúlt éjszakákon, regge-
leken sorozatosan alacsony 
hőmérsékleti értékeket mértek 
a meteorológusok Csíkszeredá-
ban, ezért a Goscom úgy dön-
tött, mától elindítja a távhőszol-
gáltatást az egész városban.

Forró-Erős Gyöngyi
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Néhány lakótulajdonosi 
társulás illetve a megyei 
kórház fül-orr-gége osz-

tálya kérte a Goscomot, hogy in-
dítsa el a fűtést, a város nagy ré-
szén viszont még nem igényelték 
a lakószövetségek a szolgáltatást. 
Ennek ellenére ma reggel min-
denhol kimelegedtek a fűtőtes-
tek, a Goscom ugyanis, követve 
az elmúlt napok hőmérsékleti 
értékeit, úgy döntött, indokolt 
a fűtés elindítása. A törvény 
szerint ha három egymást köve-
tő napon 18 és 6 óra között 10 
Celsius-fok alá esik az átlaghő-
mérséklet, fűteni kell.

– Egyelőre nem lesz folya-
matos a szolgáltatás, míg az idő 
engedi, csak reggel 5 és 9 óra kö-
zött, illetve 18 és 21 óra között 
fűtünk – mondta Bíró Hajnalka, 
a Goscom szóvivője.

Mint minden évben, idén is 
vannak szép számmal, akik odáz-
nák a fűtés beindítását, főleg a 
borsos számláktól való félelemtől 
vezérelve.

– Egyáltalán nem értem, 
miért kell nekünk fűtés, hiszen 
a lakásban nincs hideg, nem 
fázunk – mondja egy, a De-
cemberi forradalom utcában 
lakó fiatalember. Azt mondja, 
földszinti lakásban lakik, tehát 
a nap sem süti annyira, mint az 
emeleti szomszédjait, az ablakot 
is sokat tartja nyitva, mégsem 
érzi, hogy fázna a lakásban. Azt 
is bevallja, amiatt aggódik, hogy 
a megemelt fűtésár miatt sokat 
kell majd fizetniük.

Az egyik, általunk megke-
resett lakószövetségi elnök azt 
mondta, hogy bár nem kérték a 
fűtés beindítását, most már indo-
koltnak tartja azt.

– Szombattól lehűlést, esős 
időt jósolnak, ide már fűtés kell 
– mondja. Állítása szerint már a 
héten esténként alig 19,5 Celsius-
fokot mért a hőmérő a lakásban, 
ez a hőmérséklet pedig a legtöbb 
lakónak – főleg azoknak a csalá-
doknak, ahol kisgyerek vagy idős 
ember van – nem elég.

– Azért indítjuk pénteken, 
és nem szombaton a szolgálta-
tást, hogy ha bárhol gond van a 
rendszeren, a hibaelhárító cso-
port könnyebben mozgósítható 
legyen – mondta Bíró Hajnalka. 
Az üzembe helyezési gondokat 
egyébként a közüzem folyamato-
san orvosolja, hibabejelentést a 
0266–324835-ös vagy a 0747–
130170-es telefonokon tehetnek 
a fogyasztók. 

Előadássorozat keretében sze-
retnék felhívni a drogfogyasz-
tás veszélyeire a figyelmet har-
gita megyében a szakemberek, 
emellett pedig ismertetik azo-
kat az intézményeket, ahová 
fordulni lehet a drogfogyasztás-
sal kapcsolatos problémákkal. 
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A kábítószer itt van test-
közelben! Nem lehet 
divat a halál!!! címmel 

október 10–22. között szervez 
drogprevenciós előadássorozatot a 
Hargita Megyei Ifjúsági és Sport-
igazgatóság, a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőség, Hargita Megye 
Tanácsa, az Udvarhelyszéki Ifjú-
sági Egyeztető Tanács, Csík Te-
rület Ifjúsági Tanácsa, valamint 
Gyergyó Területi Ifjúsági Tanácsa 
társszervezésében. 

„Az előadás célja az egészséges 
életmódra való neveléshez való 
hozzájárulás mellett segíteni a 
szülőknek és a pedagógusoknak 

napjaink egyik legnagyobb prob-
lémájával, a drogfogyasztással való 
szembesülésben, valamint az ebből 
kivezető út megtalálásában, jobb 
esetben pedig ennek megelőzésé-
ben a tinédzserkorúak körében” 
– számolt be az előadássorozatot 
megelőző tegnapi sajtótájékozta-
tóján Csedő Zsófia, a Hargita Me-

gyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 
alelnöke. 

„A statisztikák világosan kimu-
tatják a drogfogyasztás növekvő 
tendenciáját napjainkban, azonban 
ezek sem a teljes valóságot tükrözik, 
ugyanis sokkal nagyobb a drogfo-
gyasztó fiatalok száma Romániá-
ban, de Hargita megyében is, mint 
amit a statisztikák tükröznek. Bár 
távolinak tűnik, megyénkben is ve-
szélyeztetve vannak ilyen téren a ti-
nédzserkorú fiatalok” – mondta az 
aligazgató. „Fontosnak tartjuk ezt a 
témát ismertetni az itteni emberek-
kel. Tudomásunk van róla, hogy a 
szülők, nevelők, pedagógusok nem 
szembesülnek annyira a fiatalkori 
drogfogyasztás problémájával, ezért 
szeretnénk tapasztalatokon alapuló 
előadással felhívni ezekre a veszé-
lyekre a figyelmet” – tette hozzá. 

Az előadások mellett bemu-
tatják azokat a szervezeteket és 

intézményeket, ahová az előadás-
sorozatban tárgyalt problémákkal 
fordulni lehet Hargita megyében. 
Az előadásokat a kecskeméti szár-
mazású Kurdics Mihály nyugdíjas 
rendőr-alezredes tartja, aki jártas 
ebben a problémakörben, munkája 
során nagyon sok drogproblémás 
fiatallal találkozott már.

A drogprevenciós előadásokra 
a következő program szerint kerül 
sor: Gyergyószentmiklóson, októ-
ber 10-én a Művelődési Központ 
Színháztermében; 11-én, kedden, 
Csíkszeredában a Szakszerveze-
tek Művelődési Házában; 13-án 
Maroshévízen; Székelyudvarhelyen 
október 17-én; Székelykeresztúron 
október 19-én. A rendezvény érde-
kessége, hogy mindegyik helyszínen 
két előadást tartanak: míg 12 órától 
a diákok részére, 17 órától a felnőt-
tek részére lesznek drogprevenciós 
előadások. 

Növekvő tendenciát mutat a drogfogyasztás nálunk is

PrEvEnciós ElőAdások hArgitA mEgyébEn

A drogfogyasztás veszélyeiről szólnak

162 éve, 1849. október 6-án történt, hogy a szabadság-
harc bukását követően a honvédseregek tisztjeit Aradon kivégezték. A 
tizenhárom vértanúra emlékeztek tegnap este Csíkszeredában, ahol a 
Gloria Victis szobortól induló fákjás körmenettel tisztelegtek (képün-
kön). Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala a Vasszékely szobránál 
szervezett rövid emlékező ünnepséget, majd a szobor talapzatánál ko-
szorúztak. Az ünnepség iránt egyébként nagy volt az érdektelenség, 
lakosok alig vettek részt, kevesebben voltak, mint a koszorúzók. A 
Magyar Polgári Párt ezúttal is más helyszínen emlékezett: a Szom-
batfalvi Református Lelkészi Hivatallal, a Hatvannégy Vármegye If-
júsági Mozgalommal, a Székelypajzs Egyesülettel közösen 18 órakor 
a Varga Katalin utcai református templomban gyülekezett. Ehhez a 
megemlékezéshez csatlakozott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
székelyudvarhelyi szervezete is. fotó: mihály lászló


