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3,6 millió lejbe kerül a befagyasztás

Nem változik a távhő ára

hírfolyam

> Főzőcsapatokat várnak a szárhegyi 
ká posztafesztiválra. Október 14-én 13 
óráig várják a főzőcsapatok jelentkezését a 
polgármesteri hivatal titkárságán az októ-
ber 14-én és 15-én negyedik alkalommal 
megszervezésre kerülő káposztafesztiválra 
Gyergyószárhegyen. A főzőcsapatok részére 
biztosítanak tűzhelyet, fát, sátort, illetve két 
kiló húst, amit nem kötelező a helyszínen  
felhasználni. Vagyis otthonról hozott nyers-
anyaggal is versenyezni lehet. Szigorú kitét 

viszont, hogy csak káposztás ételt, maximum 
20 fős adagban lehet főzni! A legjobbakat 
díjazzák a szervezők, a zsűri elnöke Benedek 
Árpád, a Szabadtűzi Lovagrend gyergyószéki 
hadnagya lesz. Ugyanakkor lovasok, kocsisok 
jelentkezését is várják a Káposztáskertbe törté-
nő felvonuláshoz, jelentkezni Danguly Ervin-
nél lehet személyesen vagy a 0728–319276-
os telefonszámon. A szekeres felvonulás 10 
óra 30 perckor indul a központról és végigha-
ladnak a Ferencziek és a Csengettyű utcákon, 
a Cárinában pedig Lukács Géza őstermelő 
és családja házgazdaként fogadja a káposzta-

vágás hagyományát felelevenítő társaságot. 
A káposztavágás és hozzá tartozó hagyomá-
nyokat a Cika és Katorzsa hagyományőrző 
csoportok elevenítik fel.

> Esély-bál Gyergyószentmiklóson. 
Ötödik alkalommal ünnepeltek együtt szü-
lők, gyerekek, támogatók és segítők a Gyu-
lafehérvári Caritas Esély-programja által 
szervezett Esély-bálon szombaton a Muskátli 
vendéglőben. „Mindannyiunknak jogunk 
van egy teljesebb életre” – jelentette ki Pupák-
Felméri Zsuzsánna, a program vezetője. A 

bálnak minden évben ugyanaz a fő célki-
tűzése: megmutatni a gyerekek fejlődését a 
szülőknek, önzetlen támogatóknak és segí-
tőknek, köszönetet mondani mindazoknak, 
akik értékelik tevékenységüket. A szombati 
bálon száznyolcvan személy vett részt, köztük 
meghívott vendégként Gyergyószentmiklós, 
Gyergyószárhegy és Gyergyóditró polgár-
mesterei. A Gyergyói-medencében egyébként 
hetven mozgássérült gyerekkel foglalkoznak a 
Caritas Esély-programjának keretében, közü-
lük huszonöten halmozottan fogyatékosak, a 
többiek mozgáskorlátozottak. 

Körkép

Változatlanul 229,15 lejt fizetnek 
a távhő gigakalóriájáért a hama-
rosan kezdődő fűtésidényben 
Gyer gyószentmiklós tömbházla
kói – erről  született tanácsi hatá-
rozat a testület tegnapi rendkívüli 
ülésén. Ez az ár változatlan marad 
2013. november 30ig, vagyis a 
közeljövőben nem várható a táv-
hőszolgáltatás árának növekedé-
se. Barti Tihamér helyi RMDSZ
elnök szerint a cég drágított az 
előzetes árbefagyasztási ígéretek 
ellenére, a különbözetet a város 
fizeti ki, emiatt közberuházások 
fognak elmaradni.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Elérkezett az igazság pillana-
ta, amikor bebizonyosodik, 
mennyire helyesen döntött az 

önkormányzat a távhőrendszer re-
habilitálásának és működtetésének 
ügyében – hangoztatta Mezei János 
polgármester a tegnapi rendkívüli 
tanácsülést követő sajtótájékoztató-
ján. Az elöljáró arról számolt be az 
újságíróknak, hogy  2013. novem-
ber 30-ig a távhő gigakalóriájának 
lakossági ára 184,4 lej plusz hozzá-
adott értékadó (TVA), intézmények 
esetében 135 lej és hozzáadott érték-
adó. Mellesleg az árszabást felügyelő 
országos ügynökség (ANRSC) által 

meghatározott ára a távhő gigaka-
lóriájának Gyergyószentmiklóson 
354 lej. A polgármester szerint a 
tanácsi határozatban foglalt 229,15 
lej és a 354 lej közötti árkülönböze-
tet az önkormányzat abból a bérleti 
díjból téríti vissza a távhőszolgáltató 
E-Star C.D.R. Kft.-nek, az RFV 
jogutódjának, amit a cég fizet az 
önkormányzattól bérbe vett, távhő-
szolgáltatáshoz szükséges eszközö-
kért. „Kiálltunk a lakosság mellett és 
nem engedtük eladósítani a várost” 
– szögezte le a polgármester, kifejtve, 
hogy 2013. november 30-ig viszont 
a lakosságnak is meg kell tennie azo-
kat a lépéseket, amelyek takarékos 

energiafelhasználást eredményez-
nek. Mint magyarázta, a takarékos 
energiahasználatra több lehetőség is 
van, és az önkormányzat támogatja 
a lakosságot ebben a törekvésében. 
Vagyis a vízszintes fűtéselosztók 
beszerelésével a lakók lakásonként 
tudják szabályozni az elhasznált hő 
mennyiségét, a tömbházak szigete-
lésével pedig a hőveszteséget tudják 
jelentős mértékben csökkenteni. 
Természetesen, ahhoz, hogy mind-
ez megvalósuljon, a lakosságnak 
tulajdonosi lakószövetségekbe kell 
tömörülnie. „Arról szavazott a ta-
nács, hogy a lakosság két évig nem 
kell többet fizessen, mint amennyit 

most fizet. De mi lesz két év múlva?” 
– tette fel a kérdést Barti Tihamér, 
az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
szervezetének elnöke a Hargita 
Népe szerkesztőségébe eljuttatott 
közleményében. Barti arra is kitért, 
hogy ugyanazon a tanácsülésen azt 
is elfogadta a testület, hogy a fűtés 
előállítási ára 354 lej, és a 229,15 le-
jes lakossági fűtésártól a különböze-
tet abból a bérleti díjból szándék-
szik téríteni az önkormányzat, 
amit a távhőszolgáltatónak bérbe 
adott eszközökért fizet a szolgálta-
tó. Az RMDSZ-elnök számításai 
szerint, ha évi harmincezer giga-
kalóriával számolunk, a városnak 
3,6 millió lejes kiadást jelent a 
költségvetésből. „A polgármester 
azt ígérte, amikor kiadta a fűtest, 
hogy a cég által fizetendő bérleti 
díjból utcák aszfaltozására és víz-
hálózat építésére fognak költeni 
az elkövetkező években. A tanács-
ülésen kiderült, hogy az erre szánt 
pénz mégsem utcákra és vízháló-
zatokra fog elmenni, hanem visz-
szaküldik a fűtésszolgáltató cég-
nek, annak fejében, hogy két évig 
ne drágítsák a fűtést” – szögezte 
le Barti közleményében, kifejtve, 
hogy a tegnapi tanácsülésen azért 
nem vettek részt az RMDSZ-es 
tanácsosok, mert ezzel a döntéssel 
nem értenek egyet.

Tanácsi határozattal 2013 novemberéig nem drágul a szolgáltatás fotó: Jánossy alíz

Nyomáspróbákat
VégezNek

Hamarosan 
elindítják
a fűtést 

Sajtóközleményben tájékoztatja 
fogyasztóit a gyergyószentmikló
si távhőszolgáltató, hogy ettől a 
héttől nyomáspróbákat végeznek 
a távhőrendszeren. Ugyanakkor 
arról is tájékoztatja a lakosságot, 
hogy kérésre a fűtésidény kezde-
te előtt is elindítják a szolgálta-
tást, amennyiben a lakóközössé-
gek kérvényezik.

J. A.

„A nyár folyamán végzett 
karbantartási munká-
latok után, ettől a hét-

től nyomáspróbákat végez az E-Star 
C.D.R Kft. a gyergyószentmiklósi 
távhőrendszeren” – olvasható a 
távhőszolgáltató közleményében, 
amely arra is kitér, hogy a nyomás-
próbák a hőenergia-ellátási rendszer 
megfelelő működésének ellenőr-
zéséért történnek. Mint írják, ahol 
szükséges, javítási munkálatok el-
végzésére kerül sor, illetve a szolgál-
tató feltölti a nyár folyamán leürített 
fogyasztói rendszereket is. Ez előzi 
meg egyébként a fűtésidény kezde-
tét.  Ugyanakkor az E-Star C.D.R 
Kft. felhívja a lakosság figyelmét 
arra is, hogy 2011. október 10. után 
ne végezzenek már javításokat a 
belső vezetékrendszeren, ugyanis 
az esetleges belső munkálatok 
(fűtőtestek kimosása, vezetékcserék 
stb.) – a nyomáspróbák ideje alatt – a 
lakrészek eláztatásához vezethetnek. 
A nyomáspróbák elvégzése után 
a szolgáltató akkor kezdi a hő-
energia-szolgáltatást, amikor há-
rom egymást követő napon este 
18 és reggel 6 óra között a kinti át-
laghőmérséklet plusz tíz Celsius-
fok vagy ennél kevesebb. „Azokban 
az épületekben, ahol hőmodul 
mű ködik, a lakók közös kérésére 
beindítható a fűtésszolgáltatás” – 
hívja fel az érdekeltek figyelmét a 
cég sajtóirodája, megmagyarázva 
azt is, hogy a közös kérés alatt azt 
értik, hogy az adott lépcsőház összes 
lakástulajdonosának aláírásával el-
látott ívet kell benyújtani az E-Star 
ügyfélszolgálatához. A kérelmezés 
feltétele azonban az érvényben levő 
fogyasztói szerződések megléte a 
felek között. 

Tizenöt vértanút, a magyar 
nemzet hőseit és jótevőit ismer-
heti meg a gyergyóimedencei 
diákság, mindössze a városi 
könyvtárba kell ellátogatnia. 
Simó Ádám nyugdíjas pedagó-
gus közszemlére bocsátotta 
alkotásait. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Ha nem is művész, egy 
jó mesterember, aki 
ismeri a fa természe-

tét, kézügyessége elhivatott-
sággal párosul – így jellemezte 

Simó Ádám nyugdíjas pedagó-
gust Kisné Portik Irén könyv-
tárigazgató a Deputáció című 
kiállításmegnyitón. A fába fa-
ragott Történelmi arcképcsar-
nok bemutatását követően Simó 
Ádám tizenöt vértanú portréjá-
nak körtefába faragásával egé-
szítette ki alkotásait. Deputáció, 
a magyarok küldöttsége, mely 
az Úristenhez érkezett ügyüket 
képviselni. 

Gábor Áron, Mikó Imre, 
Petőfi Sándor, Bem apó, Orbán 
Balázs és Wesselényi Miklós 
mellett tizenöt vértanú látható 

– hisz nem csak a tizenhármak 
szenvedtek hősi halált, mellet-
tük Kazinczy Lajosról és Lenkey 
Jánosról sem szabad megfeled-
kezni.

A körtefa a carrarai már-
ványhoz hasonlítható – mondja 
a fafaragó, aki pedagógusként 
úgy gondolja, a történelmi té-
nyeket szemléltetve lehet leg-
inkább megtanítani a diákság-
nak. Alkotásainak a Gyergyói 
Városi Könyvtár adott helyet, 
itt tekintheti meg bárki akár 
rendhagyó történelemóra gya-
nánt.

KönyvTÁRBan a MaGyaRoK DEpUTÁciója

Körtefába faragott vértanúk


