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> Ismét játssza a Figura a Nagynya-
valyát és a Woyzecket. A Hókirálynő 
múlt heti sikeres bemutatója után újra 
tárva a közönség előtt a Figura Stúdió 
Színház kapuja. A hét végén ugyanis 
kétszer is megtekinthető a Nagynyava-
lya című előadás: október 29-én este 7 
órától a Figura nagytermében, október 
30-án este 7 órától Gyergyóremetén, a 
Művelődési Házban játssza a társulat 
a darabot. A produkció egyébként a 
társulat alapító tagjának, Török Zol-
tánnak a szövege alapján készült zenés 
politikai moralizálás Béres László ren-
dezésében. A rendszerváltást és az azt 

követő időszakot feldolgozó történet 
Viharoson, egy mindentől elszigetelt 
helységben játszódik, ahova a külvilág 
hírei csak nehezen jutnak el. Pedig a 
közösség igyekszik, hogy a párt diktál-
ta szabályoknak megfeleljen, de mire 
a gyűlések is eredményre vezetnének 
(„a butélia- és villanykérdést meg kell 
oldani”), addigra megérkezik a sza-
badság híre is Angliából. November 
2-án, este hét órától Georg Büchner 
Woyzeck című drámája tekinthető meg 
a Figura előadásában a Bocsárdi Angi 
Gabriella Stúdióteremben. Az öt töre-
dékben fennmaradt művet egy 1821-

ben elkövetett gyilkosság inspirálta: 
egy féltékeny borbélylegény hét tőr-
döféssel ölte meg kedvesét, amiért ké-
sőbb nyilvánosan kivégezték. Woyzeck 
és a többi szereplő folyamatos kitörni 
akarása Dézsi Szilárd értelmezésében 
„az élet egy nagy mutatvány” alapgon-
dolatba helyezkedik, apróbb mutatvá-
nyok láncolatából teljesedve egésszé. A 
jegyek ára 12 lej, diákoknak és nyug-
díjasoknak 7 lej. A jegyek és bérletek 
megvásárolhatók a Figura jegyirodájá-
ban munkanapokon 10.00 és 14.00 óra 
között, illetve előadás előtt egy órával a 
helyszínen.

> Előadás a gyümölcstermesztésről. 
Mire figyeljünk a gyümölcsfacsemeték 
beszerzésekor? címmel Ferencz Lehel 
kertészmérnök, a Gyulafehérvári Caritas 
vidékfejlesztési ágazatának munkatársa 
tart előadást Gyergyószentmiklóson, a 
Caritas Családsegítő Szolgálatának szék-
házában (Kossuth Lajos utca 31. szám). 
A ma 15 órától kezdődő előadáson az 
érdeklődők többek között szakmai in-
formációkat szerezhetnek a gyümölcs-
termesztéssel kapcsolatos kérdésekről, de 
azt is megtudhatják, milyen gyümölcs-
fákat érdemes a Gyergyói-medencében 
termeszteni.

Körkép

Áramellátásban reménykedhet-
nek jövő év végétől azon gyer
gyószentmiklósi gyerekek is, akik 
mostanáig gyertyafény mellett 
írták meg a házi feladatot. A vil-
lanyhálózat bővítése lehetőséget 
ad a családoknak, hogy végre 
hűtőszekrény, mosógép, televízió 
lehessen háztartásukban.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Feszültségproblémák adódtak 
Gyergyószentmiklós felszegi 
részén, a Szent Erzsébet Öreg-

otthon közelében lévő transzformá-
tor nem bírja a terhelést – ezzel in-
dokolta az áramszolgáltató vállalat a 
helyi tanácshoz intézett kérését, hogy 
biztosítsanak megfelelő területet egy 
új, kis transzformátor felállítására a 
Vár utca végén. A napokban pozitív 
elbírálásban részesítették a szolgálta-
tó igényét, mely lehetőséget ad a Vár 
utcai villanyhálózat korszerűsítésére, 
ugyanakkor arra is, hogy a Várpata-
ki tanyavilágban élők lakásához és 
a hétvégi házakhoz, 12 otthonba, 
illetve az Erdő utcai 7 családi házba 
bevezessék végre az áramot.

Benedek Csaba, Gyergyó szent-
miklós egykori jegyzője nyugdíjas-
ként Várpatakon tölti az év nagy ré-

szét. Már nem is tudja, hány éve szó-
szólóként kéri, vezessék be a villanyt, 
hisz két család gyerekei a 21. század-
ban gyertyafény mellett tanulnak, de 
az idősebbeknek vagy akár nyaralók-
nak is jól jönne az áramellátás.

– Olyan rég kérem a villany 
bevezetését, hogy már a kicsi 
szomszédaim is nagykorúak lettek. 

Egyszer már olyan közel álltunk a 
megvalósításhoz, hogy pénzt kü-
lönítettek el rá a helyi költségvetés-
ből… Aztán átcsoportosították más-
ra – mondja a nyugdíjas jegyző. 

Az Erdő utcában tavalyi láto-
gatásunk alkalmával hét felnőtt és 
tizenegy iskolás gyerek álmodozott 
arról, egyszer az ő lakásukban is lesz 

villanykapcsoló, sőt hűtőszekrény, 
televízió is. Számukra is van kilá-
tás, és ezúttal nem kell attól tartani, 
hogy a szűkös városkasszából egyéb-
re csoportosítják át a pénzt, ugyanis 
a befektetést teljes egészében az 
áramszolgáltató vállalat állja. 

Veress Attila, az Electrica terve-
zőmérnöke lapunknak elmondta, 
az új transzformátor lehetővé teszi a 
hálózat bővítését, alacsony feszültsé-
gű áram jut a 19 ingatlanhoz, ezt kö-
vetően a háztulajdonosok igényelhe-
tik a rendszerre való rácsatlakozást. 
Ugyanakkor felújítják a Vár utcai 
villanyhálózatot, minden lakásnál 
kicserélik, külső falra szerelik a vil-
lanyórát. Ez nem kerül pénzbe az ott 
lakóknak, csupán a munkálatok ide-
jén kell majd otthon tartózkodjanak, 
ezzel segítve a szakemberek dolgát. 

Veress elmondta, a rendszer kor-
szerűsítése és bővítése e városrészben 
tervezési fázisban van, megkapták az 
urbanisztikai engedélyt, és immár a 
helyi tanács határozata is bekerült az 
iratcsomóba, melynek összeállítása 
után licitre bocsátják a kivitelezést, 
és optimistán tervezve jövő év kö-
zepén elkezdődhetnek a konkrét 
munkálatok. A tervezőmérnök úgy 
véli, 2012 végére már villany gyúlhat 
tizenkilenc lakásban. 

pARKOLÁSI ÁLLÁSpOntOK

Megálljt mond 
Barti Mezeinek

A csíkszeredai City parking fel-
ügyeli a parkolási rendet, hajtja 
be a díjat nemsokára Gyer gyó
szentmiklóson. Ez volt a leg jobb 
megoldás – állítja a polgármester, 
a helyi RMDSZ elnöke viszont arra 
kéri a városvezetést, hagyja abba 
a szolgáltatások privatizálását.

B. K.

Már elkezdte az aszfalto-
zást, a parkolóhelyek 
ki jelölését, illetve a jegy-

automaták számára az alap megön-
tését az a cég, mely a továbbiakban 
350 fizetett parkoló felügyeletét 
végzi Gyergyószentmiklós központi 
övezetében. A tíz évre kötött szer-
ződéssel egy veszteséges tevékenység 
válik nyereségessé a város számára 
oly módon, hogy a működtetési 
feladatoktól is megszabadul – véle-
kedik Mezei János. – Bizonyos érte-
lemben őrzést is biztosít a cég, hisz 
embereinek jelenléte meggátolhatja 
a károkozókat, illetve szükség esetén 
értesíthetik a rendőrséget. A cégnek 
nem lesznek gyergyószentmiklósi 
alkalmazottjai – sorolta ezt is az 
előnyök közé Mezei –, így nem lesz 
kivételezés sem: aki parkolni akar, 
jegyet, bérletet vált, aki megszegi a 
parkolási rendet, fizet. Mezei szerint 
ez volt a legjobb lehetőség, „hasonló 
ez a fűtéskérdés megoldásához: az az 
előnyös ebben az esetben is, ha nem 
a város, hanem magáncég működteti 
a szolgáltatást”.

A gyergyószentmiklósi RMDSZ 
viszont tiltakozik a szolgáltatás ma-
gánkézbe adása ellen, romboló hatá-
súnak tartva a döntést.  

– Minden olyan szolgáltatást, 
amely az önkormányzat fennha-
tósága alatt van, ki akar privatizál-
ni Mezei. Most a parkoláson volt 
a sor: a polgármester kiadta egy 
csíki cégnek, amely egy minimá-
lis, számára is fontos beruházással 
nagy pénzösszegeket fog elvinni 
városunkból – áll a közleményben, 
melyben Barti Tihamér elnök a 
jövőt is előrevetíti: „Információink 
szerint a következő szolgáltatások, 
amelyeket valamilyen formában 
magánkézbe kívánnak átadni, a víz- 
és szemétszállítási szolgáltatások 
lesznek. Kezd egyértelművé válni, 
hogy a következő városvezetésnek 
a szolgáltatások visszaszerzése kell 
legyen az egyik feladata”.

Bővít éS KORSZERűSít AZ ÁRAMSZOLGÁLtAtó 

Villany gyúlhat Várpatakon, Hojvásban

HAtÁROZAttERvEZEt A HőEnERGIA SZÁMLÁZÁSI éS KIfIZEtéSI MóDOZAtÁRóL

Nyáron is lehet majd fűtésszámlát fizetni
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Az átalánydíjról, vagyis az át-
lagolt, egyenlő részben történő 
számlafizetési módozatról hozott 
döntést a gyergyószentmiklósi 
tanács utóbbi soros ülésén. A 
tanácsosok lényegében arról 
határoztak, hogy a 2010es év 
adatait alapul véve a távhőt 
szolgáltató EStar Kft. kiszámít-
hassa azt az átalánydíjat, amit 
felajánl a fogyasztóknak alter-
natív fizetési módozatként.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A 2011/70-es törvény lehe-
tővé teszi, hogy különféle 
szolgáltatásokat átalány-

díjban fizessenek a lakók – ma-
gyarázta előterjesztésében Mezei 
János polgármester az utóbbi so-
ros tanácsülésen, javasolva, hogy a 
tanács a 2010-es naptári év adata-
it fogadja el kiindulópontként az 
távhődíj átalányszámításához. Az 
átalányszámítás során a szolgál-
tató megállapít egy átlagértéket, 
tehát a fogyasztó az év minden 
hónapjában ugyanakkora össze-
get fizetve törleszthet a szolgál-
tatónak. Ezáltal elkerülik azt a 
kellemetlen helyzetet, hogy a téli 
hónapok során megterhelően ma-
gas számlaértéket kelljen fizetni. 
Mellesleg ilyen módon történik 
az elektromos energia árának fi-

zetése is. Gyergyószentmiklóson 
egyébként több lakó is előre fi-
zetett a nyári hónapok során, 
hogy a téli hónapokra bizonyos 
előleget halmozzon fel a várható 
magasabb értékű számlákra. Mint 
Trella-Várhelyi Gyopár, az E-Star 
C.D.R. Kft. sajtóirodájának ve-
zetője a Hargita Népe kérdésére 
elmondta, ezek az előzetes kifize-
tések nem átalányszámla alapján 
történtek, hanem a fogyasztó és a 
szolgáltató közötti egyéni egyez-
ség alapján. Az átalányszámlákra 
vonatkozóan közlése szerint a 
későbbiekben tájékoztatják a fo-
gyasztókat, részletesen ismertetve 
a számlázás módját.

Eltűnik a tanyavilági esték kísérője, a gyertyaláng fotó: balázs katalin

Gyergyószentmiklóson 
a hő energia gigakalórián-
kénti ára 354 lej, amit 2013. 
november 30-ig 229,15 lej-
ben állapítottak meg a lakos-
ság esetében, illetve 135 lej 
plusz hozzáadott értékadó 
összegben az intézmények 
esetében. 

A 229,15 lej és a 354 lej 
közötti különbséget az önkor-
mányzat fedezi abból a bérleti 
összegből, amit E-Star C.D.R. 
Kft. fizet a különféle önkor-
mányzati tulajdonú eszközök 
használatáért.


