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Három lépcsőHázban dideregnek

Cudar helyzetkép: hideg és sötétség
gazdanapok alfaluban

Jó alkalom a találkozásra

> November végére várják Gyergyó
szentmiklósra a Szatmárnémeti Északi 
Színház Harag György Társulatát. A szín-
ház nagytermében november 27-én és 28-
án mutatják be Fred Ebb, Bob Fosse és John 
Kander Chicago című előadását Keresztes 
Attila rendezésében.

>  November 5én 19 órától a Bocsárdi 
Angi Gabriellastúdióterem ad helyet a 
Katona Imre írta és rendezte A téboly hét-
köznapja című előadásnak. Ezt követően 
indulnak a figurások magyarországi ven-
dégszereplésre: november 8–15. között fel-
lépnek Miskolcon, Budapesten, Egerben, 

Kiskunmajsán, Szigetszentmiklóson, a nagy-
érdemű pedig olyan előadásokat láthat, mint 
a Bozsik Yvette rendezte Az óra, amikor 
semmit nem tudunk egymásról, Woyzeck, a 
Téboly hétköznapjai, Nagynyavalya. A Tö-
rök Zoltán szövege alapján Béres László ál-
tal rendezett Nagynyavalya zenés politikai 
moralizálás november 24-én 19 órától a 
szovátai, 26-án a csomafalvi művelődési ház-
ban is látható lesz.

> Élő Irodalom Alfaluban. Ma délután 
2 órától Gyergyóalfaluban vár minden iro-
dalom iránt érdeklődőt Éltető József költő, 
író, műfordító, dramaturg. Az irodalmi 

találkozó az Antropocentrum Egyesület, a 
Sövér Elek Iskolaközpont és a Petőfi Sándor 
Művelődési Ház közös rendezvényeként va-
lósul meg. 

> Figurás produkciók novemberben. 
Itthon kezdi a hónapot, majd magyarországi 
turnéra indul a gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház. November 2-án 19 órától 
Georg Büchner Woyzeck című drámáját 
játsszák a Bocsárdi Angi Gabriella-stúdióte-
remben, 3-án 10 és 12 órától a nagyterem-
ben lépnek fel H. C. Andersen – J. Svarc 
Hókirálynő című mesejátékával, Dézsi Szi-
lárd rendezésében. 

Körkép

Nyár elején úgy tűnt, köl-
töznie kell a Csillagszem 
napközinek, a Kossuth La-

jos 22. szám alatti épületet ugyanis 
korábban visszakapta tulajdonosa, 
és lejárt a türelmi időszak is. Akko-
riban Gyergyószentmiklós város-
vezetése úgy vélte, nem érdemes 
vásárlására és feljavítására tetemes 
összeget költeni, inkább új helyet 
kell keresni a napközi számára.

A napokban mégis nyélbe ütik 
a vásárt, amivel a döntéshozó tes-
tület is egyetért. 

– Nyár elején még rossz megol-
dásnak tűnt, azonban egy nagyon 
sikeres tárgyalás eredményeként 
többé nem kérdés, hogy érdemes-e 
az óvodaépületbe pénzt fektetni – 
áll a polgármesteri hivatal sajtószó-
vivőjének közleményében. A helyi 
önkormányzat 2009-től nem fize-

tett bért erre az ingatlanra, aminek 
összege mára 550 000 lej fölött 
van, ezzel szemben az épület vé-
telárát az alkut követően 750 000 
lejben határozták meg a tulajdono-
sok. Az egyezség alapján nem kell 
kifizetni az elmaradt házbéreket, a 
vételár törlesztése pedig két rész-
letben történik: 450 000 lejt 2012. 
január 31-ig, 300 000 lejt 2013. 
március 31-ig kell kifizetni.

nincs fűtés néhány gyergyó szent
miklósi lépcsőházban. a hideghez 
sötétség is társul, hisz a lépcső
házi villanyszolgáltatás beindítá
sa oldaná meg mindkét problémát 
– azon családok számára is, akik 
rendszeresen fizették a villany
számlát.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Van, ki úgy gondolja, jogo-
san bűnhődnek a három, 
sötét és hideg lépcsőház la-

kói: ha rendszeresen fizették volna 
a lépcsőházi áramfogyasztás ellen-
értékét, nem jutnak odáig, hogy a 
szolgáltató leszerelje a villanyórát. 
A rosszul fizetőkkel együtt szenved 
viszont sok olyan család is, aki napra 
pontosan törlesztette a ráeső részt – 

ők várnak, de azt nem tudják, mikor 
oldódhat meg a helyzet. 

A mínusz fokok napirenden 
vannak Gyergyószentmiklóson, a 
Forradalom negyed F tömbházá-
ban vastagon öltözve, derekukra 
törülközőt tekerve szorgoskodik két 
asszony: átfestik a bejáratot, lépcső-
feljárót. Míg mozognak, nem fáznak 
– ez a lépcsőház egyike ugyanis azon 
háromnak, ahol nincs lépcsőházi vi-
lágítás, s mivel ez az áramforrás táp-
lálja a hőcserélőt is, fűtés sincs.

Ez esetben a lépcsőház egyik la-
kója, aki a villanyfogyasztás árát pró-
bálta szomszédjaitól összegyűjteni, 
megelégelte, hogy késnek, nem fizet-
nek, saját zsebéből kell kipótolnia a 
hiányzó összeget. Nyáron telt be a 
pohár, megkérte, vegyék le a nevé-
ről a lépcsőházi villanyórát. Utódja 

nem akadt, így szűnt meg a szolgál-
tatás. A hidegek és fűtésidény beáll-
tával komolyabbá vált a helyzet, egy 
lakó felvállalta, hogy pénzt gyűjt 
előre, visszakötteti az áramot. Ez 
viszont nem egyik napról a másikra 
oldódik meg. 

Amint az áramszolgáltató ille-
tékesétől megtudtuk, a lakossági 
kérést a megyeközpontba továb-
bítják, onnan kell megérkezzen 
az engedély 30 napon belül, aztán 
kerülhet sor szerződéskötésre, majd 
a visszakötési munkálatot egy part-
nercégre bízzák, ahogy ideje enge-
di, el is végzi.

A lépcsőházi villanyellátás és a 
központi fűtés működése természe-
tesen nem kellene kölcsönös feltétel 
legyen. Az E-Star CDR Kft. a nyár 
folyamán – belátva, hogy a hőcse-
rélő működtetése a hőszolgáltató 
feladata – nyolc lépcsőházban szerel-
tetett külön villanyórát. További tíz 
lépcsőházban folyamatban van a kü-
lön mérőműszer felszerelése, és újabb 
igényekre is van lehetőség: „Ameny-
nyiben az RFV ügyfélszolgálatán 
ez irányban új hozzájárulásokat 
iktatnak, illetve ezek összesítése is 
megtörtént, elkezdődik az adott 
fogyasztásmérő felszerelésének 
engedélyeztetési, majd felszerelési 
folyamata” – nyilatkozta korábban 
a cég kommunikációs megbízottja.

A három, szóban forgó lépcső-
ház esetén is szerettük volna meg-
tudni az E-Star álláspontját, a fűtést 
megoldó villanyóra szerelésének le-
hetőségét, viszont levélben elküldött 
kérdéseink megválaszolására csak 
ígéretet kaptunk.

Megmarad a Csillagszem napközi épülete
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„Központi fűtés” három lépcsőházban: míg mozognak, nem fáznak fotó: balázs katalin

„a föld élet és áldás” – szól az 
alfalvi gazdanapok mottója. a 
tizennegyedik alkalommal meg
rendezett szombati ünnepségen 
összesereglettek a gazdák, egy
más termékeinek mustrájára, 
kis tereferére, egy kupica pálin
kára, egyszóval: alfalvi közös
ségerősítésre. 

B. K. 

„Az embereket össze kell 
tartani, mert ha szét-
szakadnak, önzővé vál-

nak, csak maguknak élnek, s többet 
közösségbe nem tudnak dolgozni” 
– fogalmazza meg a Gazdanap je-
lentőségét a közel 90 éves Gál János. 
Fia, Mihály, a helyi RMDSZ elnö-
ke a rendezvény főszervezője. Nem 
csak a Gál családban van egyetértés 
az összefogás szükségességét ille-
tően, a nyitóünnepségen György 
István polgármester is annak örven-
dett, hogy a Gazdanap újabb ürügy, 
hogy az alfalviak találkozzanak, el-
diskuráljanak: „Jó volt a tizennégy 
évvel felvetődött ötlet, a Gazdanap 
szervezése. Azóta több helyen szer-
veznek helyi termékek vásárát, s a mi 
ünnepségünknek is része a helyben 
készített finomságok bemutatása: 
így dacolunk az üzletláncokkal, s be 
fogjuk bizonyítani, hogy saját gaz-
dáink termékei számunkra minden 
másnál értékesebbek.”

A Guszti-kert udvarán négy 
csapat mérte össze juhvágó, majd 
tokánykészítő tudását, mindenki 
kóstolhatott a tizennégy méteres 
túrós puliszkából. Idén ilyen hosszú 

lett a finom eledel, a Romániai Ma-
gyar Gazdák Egyesületének elnöke, 
Sebestyén Csaba meg is jegyezte: 
ebben is meglátszik az alfalvi fejlő-
dés, hisz tavaly csak két méter volt a 
puliszka hossza. 

A legnagyobb termések mellett 
kiállításra került itt az alfalvi török-
búza, és helyben termesztett szőlőt 
is bátran lehetett kóstolgatni, mi 
több, arra is volt mód, hogy a pityó-
ka árát, mely a földön járt, felverjék 
az alfalviak: a Döme névre keresz-
telt szalmabábu reklámozta a zsák 
krumplit 10 lejes kikiáltási áron. 

Ötféle házikenyér, számos hús-
készítmény mellett befőtteket kí-
náltak a gazdanapon, köztük volt 
a tejbefőtt is, igazi kuriózumként, 
mely egész télen át eláll, s ha recept-
jét nem is, hozzávalóit elárulta ké-
szítője: tej, cukor és vanília – ilyen 
egyszerű. 

Állatkiállítás mellett a patkoló-
kovács munkáját is megcsodálhatták 
az összegyűltek, akiket Márton Ist-
ván, a megyei szarvasmarha-tenyész-
tők egyesületének elnöke, a vidékfej-
lesztési igazgatóság vezetője buzdí-
tott további összetartásra. Az alfalvi 
gazdák szervezetét, mint a medence 
legtevékenyebb egyesületét dicsérve 
elmondta, e válságos időszakon csak 
a gazdálkodás tudja átsegíteni a vidé-
ki embert. „A hazát megtartani csak 
az eke szarvával lehet, különben ezt 
a földet mások fogják megművelni, 
belakni” – fogalmazott, ajánlva, a 
gazdák használják ki a támogatási le-
hetőségeket, ünnepeljenek, majd lel-
jék örömüket a gazdálkodásban is. 

Gazdanapi látványosság. Eggyé kovácsolt közösség fotó: balázs katalin


