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> Mától igényelhető a fűtéstámogatás. 
Immár Gyergyószentmiklóson is fogadják a 
fűtéstámogatást kérelmezőket. Az országosan 
meghatározott küszöbök szerint, a család jö-
vedelme függvényében igényelhető a segítség, 
ám a fűtés módját illetően különböző helye-
ken kell igényelni azt. A fával fűtő családok, 
illetve a földgázzal ellátott ifjúsági és szociális 
lakásokban élő kisjövedelműek a polgármes-
teri hivatal ügyfélfogadójában kell jelentkez-
zenek, itt vehetik át a formanyomtatványt is. 

A távhőrendszerre csatlakozottak az E-Star 
Szabadság téri székházában igényelhetik a 
formanyomtatványt, ide kell benyújtaniuk 
a teljes aktacsomót is. Papuc Maria, a hivatal 
szociális osztályának munkatársa felhívta a 
figyelmet, olyan személy, akinek lakásába vil-
lany van bevezetve, a saját felelősségre tett nyi-
latkozatába ne írjon 0 jövedelmet, hisz nem 
lehet valós, és ezt a megyei ellenőrző bizottság 
rögtön észreveszi, így támogatástól eshet el. 

> Örményországi filmeket vetítenek 
Gyer gyó szentmiklóson. Örményországi 

ven dég érkezik a gyergyószentmiklósi örmény 
közösséghez, számos dokumentum- és rövid-
filmet hozva magával. Mariam Ohanyan, a 
KIN Nemzetközi Nők Filmfesztiváljának 
igazgatója, filmrendező, saját és több más ren-
dező filmjét ajándékozza a gyergyói közön-
ségnek. Akárcsak a fesztivál, a gyergyói vetítés 
célja is az, hogy ismertessék a film világában 
tevékenykedő nők alkotásait, képet adjanak 
az örmény nők látásmódjáról. A vetítésre 
csütörtökön 17 órától az Örmény Közösségi 
Házban kerül sor, a filmeket angol felirattal, 
illetve angol szinkronnal látták el.

> Önkénteseket várnak az elektromos-
hulladék-gyűjtési akcióra. Október 15-én, 
vagyis szombaton elektromoshulladék-gyűj-
tési akció lesz Gyergyószentmiklóson. A már 
nem használt elektronikai cikkeket három 
gyűjtőpontra – a Batthyány Ignác Technikai 
Kollégium, a Kós Károly Általános Iskola 
előtt, illetve a művelődési ház előtti térre – 
lehet majd elszállítani. Az önkénteseknek 
ezeken a helyeken kellene szolgálatot teljesíte-
niük 10–17 óra között, az érdeklődők a pol-
gármesteri hivatal ügyfélfogadó irodájában 
jelezzék szándékukat.

Körkép

Az elmúlt évben megyeszinten 
első volt Gyergyószentmiklós a 
levegőben mért lebegő, illetve le-
rakódó pormennyiség tekinteté-
ben – derült ki az összegzésből, 
melyet ajánlással toldott meg 
Olti Károly, a környezetvédelmi 
ügynökség szakembere.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Akörnyezetvédelmi ügy-
nök ség által végzett gyer-
gyó szentmiklósi mérések 

össze sítését, a megfogalmazott 
javaslatokat ismertették a hét-
fői tanácsülésen. Az Olti Károly, a 
Hargita Megyei Környezetvédelmi 
Ügynökség monitoringosztályának 
vezetője ál tal bemutatott összesítés-
ből kiderül, levegő-, altalajvíz mi-
nőségével kapcsolatosan, zaj- és ta-
lajszennyezés tekintetében végeztek 
méréseket a városban, helyenként a 
megengedettnél nagyobb értékeket 
kapva.

Szennyezés számokban
Ami a levegő minőségét illeti, a 

benne lévő lebegő por mennyiségét 
véve alapul, a szabvány szerinti meg-
engedett határ 150 mikrogramm 
köbméterenként. Ezzel szemben a 
legmagasabb értéket tavaly április-
ban mérték, 274,4-et, különben az 

év hét hónapjában a megengedett-
nél nagyobb volt a levegőben a por 
koncentrációja; az évi átlag 179,5 
mikrogramm/köbméter.

A lerakódó por szabvány szerin-
ti mennyisége nem haladhatná meg 
a négyzetméterenkénti 17 grammot 
havonta, áprilistől júliusig viszont e 
téren is túllépések észlelhetőek, az 
évi átlagérték pedig 17,9.

Havonta mérik a zajszennye-
zést is, és a Nicolae Bălcescu utcá-
ban például december kivételével 
minden hónapban túllépték a 
megengedett határt, a 65 decibelt. 
A városközpontban novemberben 
mértek a szabványnál magasabb 
értéket, 68,1 decibelt.

Az ipari zónában vett altalajvíz-
ben lévő anyagok vizsgálatakor jú-
niusban és szeptemberben mértek 
szabványt meghaladó ammónium-
koncentrációt, szintén szeptem-
berben mangán, nikkel, ólom volt 
nagyobb mennyiségben. A talaj 
szennyezés tekintetében a Bé kás-
szorosban, Gyergyószentmiklós 
parkjában és hulladéklerakó kör-
nyékéről vettek mintákat, itt is 
születtek megengedett érték fölötti 
eredmények. 

Csapadékokból vett minta 
alapján, ami az alfalvi meteorológi-
ai állomástól származott, júliustól 
októberig a savas kémhatás tekin-

tetében szintén magasabb értékek 
jelentkeztek. 

A rossz utak miatt
nagy a por
Olti Károly elmondta, rendel-

lenességek mutatkoznak az összes 
lebegő és leülepedő por koncent-
rációja tekintetében. Ezek okozója 
az utak állapota, fosszilis anyagok 
felhasználása fűtésben és szállítás-
ban, illetve a kiszórt csúszásgátló 
anyagok. Az eredményhez hozzájá-
rul a térség klimatológiai adottsága, 
a hőinverzió. Nem túlzottan kirívó 
a zajszennyezés mértéke, a csapa-
dékmérések pedig enyhén savas 
esőkről árulkodnak, a talaj ólom-
szennyezettsége pedig egy régebbi 
tevékenység, az ólmozott benzin 
használatának következménye.

Legrosszabb a helyzet
a megyében
Elhangzott: a szennyezőanyag-

kibocsátás csökkentése fejlett tech-
nológiák alkalmazásával érhető el 
iparban, mezőgazdaságban. Fontos a 
szennyezőgócok szigorú ellenőrzése, 
az elavult szállítóeszközök kicserélé-
se, a közszállítás nagyobb igénybevé-
tele, a lakások fűtésére használt szén 
és fa helyettesítése lehetőség szerint 
földgázzal, ugyanakkor a lakások hő-
szigetelése. Fontos az ivó- és szenny-

vízhálózat kiépítése és karbantartása, 
zöldövezetek kialakítása, hulladékok 
integrált kezelése. 

Idén júniusban megjelent tör-
vény tovább szigorítja a légszennye-
zésre vonatkozó feltételeket, így igye-
keznie kell Gyergyószentmiklósnak, 
hisz jelen pillanatban megyeszinten 
itt a legrosszabb a helyzet porszeny-
nyezés szempontjából – közölte a 
szakember. 

Mezei: igyekszünk
csökkenteni a szennyezést
Mezei János polgármester el-

mondta, az elmúlt hónapokban 
több intézkedést is hozott a hivatal 
a környezetszennyezés csökkentése 
érdekében: sikerült részben asz-
faltszőnyeggel borítani a Virág és 
Bucsin negyedek utcáit, a lakók és 
az önkormányzat kezdeményezése 
révén sikerült növelni a zöldfelüle-
teket. A talajvíz szennyezését a régi 
üzemanyagtartályok eltávolításával 
sikerült csökkenteni.

„Gyergyószentmiklós Megyei 
Jogú Város továbbra is jelentős lé-
péseket tesz a környezetszennye-
zés csökkentése és a környezettu-
datos életmód népszerűsítésének 
érdekében. Remélhetőleg, a so-
ron következő mérések ezt majd 
igazolni is fogják” – nyilatkozta a 
polgármester.

Kós Károly szellemiségének meg-
erősítéseként áttervezték a nevét 
viselő iskola frontját, felújították a 
teljes épületet. A tegnapi átadási 
ünnepségen leplezték le a névadó 
rézplakettjét is. 

B. K.

Gyergyószentmiklósi pe-
da gógusok, a Kós Károly 
Általános Iskola egykori és 

jelenlegi tanárai, diákjai vettek részt 
a tegnapi, iskolafelújítás befejeztét 
ünneplő eseményen. A diákság kul-
turális műsora mellett Ilyés Etelka 
igazgató a tanoda történelmét is-

mertette, Mezei János polgármester 
a Kós Károly-szellemiségről szólt. Je-
len volt az iskola egykori diákja, Szőcs 
Domokos, a tanügyminisztérium 
Kisebbségi Oktatási Főosztályának 
vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: 
kész az épületfelújítás, immár az 
iskola lakóira kell fordítani a hang-
súlyt, hogy legyen étvágyuk a tanu-
láshoz. A jelenlévőkkel együtt mon-
dott hálaadó imádságot Biró Sándor 
református és Bartos Károly római 
katolikus lelkipásztor. Az 1,63 millió 
lejes beruházás finanszírozásából 1,1 
milliót állt az Európai Unió, 170 ezer 
lejt pótolt a román kormány, közel 

350 ezer lejt tett ki a város önrésze. A 
terveket a Larix Stúdió készítette. Az 
ünnepség alkalmával leplezték le Kós 

Károly bronzplakettjét, melynek 
kivitelezését a Communitas Alapít-
vány nyertes pályázata biztosította.

„Ha a társadalom szenved, az oktatás megmentheti” – hangzott el az avatóünnepségen

FiGyelMeztető KörnyezetvédelMi MéréSeK

Gyergyószentmiklós a legporosabb város

KóS KárOly SzelleMiSéG-erőSítéS

Iskola-felújítási ünnepség

teStvérvárOSOKbAn
lépteK Fel A GyerGyó- 
SzentMiKlóSi KóruSOK

Baráti kapocs
a dal szárnyán

Szigetszentmiklóson lépett fel a 
do mokos pál péter női dal kör, 
illetve topolyán és Csó kán ven-
dégszerepelt a Gyer gyó szent-
miklósi ipartestület Férfikara a 
hét végén.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós test-
vér vá rosában, Szi get szent-
mik lóson lépett fel a gyer-

gyószentmiklósi Domokos Pál Pé-
ter Női Dalkör. A Páll Ibolya vezette 
kórus az Ádám Jenő Zeneiskola női 
kórusának meghívására vett részt 
a testvérváros hármas ünnepsé-
gén, fellépésükkel gazdagítva a 
programot. Szigetszentmiklóson 
ugyanis a hét végén ünnepelték 
a település várossá válásának 25. 
évfordulóját, a húsz éve létesült 
zeneiskolát, illetve a névadó Ádám 
Jenő zeneszerző születésének 115. 
évfordulóját. „Mivel Liszt Ferenc 
Emlékév van, kihasználtuk a le-
hetőséget, hogy adózzunk nagy 
zeneszerzőnk emlékének is” – ma-
gyarázta a karvezető, kifejtve, hogy 
a hét végi magyarországi kirán-
dulásuk alkalmával Budapesten 
részt vettek a Liszt Ferenc zenekar 
koncertjén, illetve a Művészetek 
Palotájában megnézték a zeneszer-
ző emlékkiállítását és a magyar 
hangszerekről szóló kiállítást. A 
női kórus magyarországi útját  
a Bethlen Gábor Alap támogatta. 
A Gyergyószentmiklósi Ipartes-
tület Férfikara a Zenta melletti 
Csóka község Csókai Rákóczi 
Férfikar meghívására utazott Dél-
vidékre, ahol tiszteletbeli meghí-
vottként léptek fel a III. Nemzeti 
Népdalköri Fesztiválon. A rendez-
vényen egyébként 17 kórus vett 
részt Magyarországról, Horvát-
országból és Délvidékről, Erdélyt a 
gyergyószentmiklósiak képviselték. 
„Mivel Topolya testvérvárosa Gyer-
gyószentmiklósnak, ott is volt egy 
fellépésünk” – magyarázta Szőcs 
László, a Gyer gyó szentmiklósi 
Ipartestület Férfikarának elnöke, 
kifejtve, hogy a topolyai Sarlós 
Boldogasszony-templomban éne-
kelhettek. A férfikórus karvezető-
je Molnár Katalin.


