
Több mint negyvenéves taná-
ri pályája megkoronázásaként 
Leopold Anna Máriát, a Salamon 
Ernő Gimnázium biológiatanárát 
Ezüstgyopár-díjjal tüntette ki a 
Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége. A kitüntetést az 
RMPSZ a romániai magyar nyelvű 
oktatás és nevelés szakterületén 
kifejtett életmű-tevékenységért 
évente adja át az erre érdemesült 
pedagógusoknak. 

J. A.

Öröm és meglepetés volt 
számomra ez a díj – jelen-
tette ki a Hargita Népe 

kérdésére Leopold Anna Mária 
biológiatanárnő (képünkön), el-
mondva, azután szerzett tudomást az 

elismerésről, miután már biztos volt, 
ő is a díjazottak között lesz. Mint ki-
fejtette, számára nagyon sokat jelent, 
hogy kollégái, olyan emberek ismer-
ték el munkásságát, akik tisztában 
vannak a tanári pálya szépségeivel, 
de buktatóival is. Hangsúlyozta: a 
tanári pálya számára szolgálat, amely 
nem ér véget a csengőszóval.  

– Ha éjjel álmomból keltene fel 
bármelyik tanítványom, hogy vala-
mit magyarázzak meg neki, arra is 
hajlandó lennék – nyomatékosította 
a tanárnő, elmondva, ezt az attitűdöt 
családjából hozta, ugyanis a többge-
nerációs pedagóguscsaládban örö-
kös téma volt az oktatás-nevelés kér-
dése.  „A szívére hallgatott, amikor 
a tanári mesterséget választotta, és 
leborulva az élet titokzatossága előtt, 
szakmai alázattal nyitotta meg lelkét 

és szellemét a csodákra. Minden tet-
tét, cselekedetét a derű és a lelkese-
dés hatotta és hatja át. Így válhatott 
több diáknemzedék és a gyergyói 
közösség klasszikus értelemben vett 
igazi »lámpásává«” – fogalmazott 
laudációjában a Salamon Ernő Gim-
názium két vezetője, Lakatos Mihály 
igazgató és Patek Mária aligazgató. 
A laudáció szerzői arra is kitérnek, 
hogy a tanárnő munkájának ered-
ményeként több mint száz orvos, bi-
ológustanár és kutató, gyógyszerész, 
állatorvos szerzett diplomát. De sike-
res és lelkes munkájának eredményét 
bizonyítják a tantárgyversenyeken és 
vetélkedőkön sok éven át szerzett di-
ákoklevelek is. Közéleti tevékenysé-
gét pedig a Naturland Alapítvány ala-
pító tagjaként kifejtett tevékenysége, 
illetve Békás-szoros–Nagyhagymás 

Nemzeti Park Tudományos Taná-
csának tagjaként végzett munkája 
fémjelzi. Leopold Anna Mária 13 
évig Gyergyóalfaluban tanított, 
utána négy évig a Hargita Megyei 
Tanfelügyelőségen a biológiaoktatá-
sért felelt, 1994 óta a Salamon Ernő 
Gimnázium tanára.
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Ég a tőzeg Remete, Szárhegy és Alfalu határában

> Napokon belül vége a fagyosko-
dásnak – válaszol a távhőszolgáltató. 
Három gyergyószentmiklósi lépcső-
házban szünetel a fűtésszolgáltatás – 
adtuk hírül hétfői lapszámunkban, és 
a helyzet azóta is változatlan. Az ügy 
hátterében a lépcsőházi áramszolgál-
tatás felfüggesztése áll: mivel a lakók 
nem fizették ki a villanyszámla ellen-
értékét, az Electrica megszüntette a 
szolgáltatást. Áram nélkül viszont nem 
működik a fűtés biztosításához szüksé-
ges hőcserélő sem. A lakók az áram- és 
a fűtésszolgáltatóhoz, a városi, megyei 
elöljárókhoz és a sajtóhoz fordultak 

problémájuk megoldása érdekében. 
Beszámolónkban a távhőszolgáltató 
véleményének is helyet kívántunk 
adni, ám válasza késve érkezett. 

Az E-Star CDR Kft. nem zárkózik 
el a kérdés megválaszolása elől, bár a 
cégvezetés úgy véli, az ügyfélszolgálati 
irodán és nem a sajtón keresztül kell 
orvoslást keresni ezen problémák-
ra – olvasható a szolgáltató Hargita 
Népéhez címzett levelében. A három 
szóban forgó lépcsőház – Forradalom 
negyed F/B, Virág negyed 14B és 43A 
– közül az első kettő szeptember vé-
gén, illetve október közepén nyújtott 

be kérést az E-Star ügyfélszolgálatára 
külön villanyóra felszerelése ügyében. 
A villanyóra-szerelés engedélyezési 
procedúrája legalább három hetet vesz 
igénybe – tájékoztat a hőszolgáltató, 
hozzátéve: „Természetesen az E-Star 
arra törekszik, hogy a sürgősségi esete-
ket mielőbb kezelje, így remélhetőleg 
egy héten belül az érintett lépcsőhá-
zakban megvalósul a külön villamos-
energia-csatlakozás.”

A távhőszolgáltató cég országos 
közkapcsolati felelőse, Trella-Várhelyi 
Gyopár felhívta a figyelmet: „A lakók-
nak tudniuk kell, hogy amennyiben a 

távhőszolgáltatót kikerülve, saját ha-
táskörben szeretnék a külön villany-
óra felszerelését megoldani, az enge-
délyeztetési folyamat ugyanannyi időt 
vesz fel, sőt az adminisztratív költsé-
geket ebben az esetben a lakóknak kell 
fedezniük.” 

A levélben ugyanakkor ismételten 
értesítik az érintetteket, hogy a hőszol-
gáltatáshoz szükséges hőhozammérők 
energiaköltségét a cég saját hatáskör-
ében kívánja rendezni, ám a különálló 
villanyóra felszereléséhez a lépcsőház-
ban lakó mindegyik család írásos hoz-
zájárulása szükséges. 

Körkép
TölGyESi bERuháZáSok

Korszerűsítések 
a pszichiátriai 

kórháznál
Vízhálózatot cserélnek, a pa-
vilonokra új tetőt és nyílászá-
rókat tesznek, fürdőszobákat 
alakítanak ki – a tölgyesi pszi-
chiátriai kórháznál kormánytá-
mogatásból és a megyei tanács 
segítségével több beruházás is 
indul a napokban.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Az egészségügyi minisztéri-
umtól, illetve Hargita 
Megye Tanácsától kapott 

támogatás révén, túl a közbeszerzési 
eljárások lebonyolításán, nemsokára 
kezdődhetnek azok a munkálatok, 
melyek a tölgyesi pszichiátriai kór-
ház javítását, komfortszintjének nö-
velését célozzák.

Csibi Veronika, a megyei tanács 
fennhatósága alá tartozó intézmény 
menedzsere elmondta, az állami 
költségvetésből az egészségügyi mi-
nisztérium által 800 000 lejre van ki-
látás, ebből már 200 000 lej érkezett 
a kórház számlájára a 11-es számú 
pavilon főjavítására. A munkálat el-
végzésére jelentkező négy cég közül 
a Total Construct nyert, ő cseréli ki 
az épület hullámpala tetejét Lindab 
lemezre, új fürdőszobákat képez ki, 
kicseréli a padlóburkolatot, a víz- és 
villanyhálózatot, a fűtésrendszert, 
valamint a nyílászárókat. A két hó-
nap alatt elvégzendő munkára há-
roméves garanciát vállal a kivitelező. 

A kórház vízhálózatának korsze-
rűsítése már elkezdődött, a megyei 
önkormányzattól kapott 555 000 
lejes támogatás egy részét áldozzák 
az azbeszt vízvezetékek műanyagra 
cserélésére. A munkálatot öt aján-
lattevő közül az Electro Beta Kft. 
nyerte meg, a kivitelezés időtartama 
egy hónap, összértéke 158 446 lej, a 
jótállási idő pedig 30 év. A fennma-
radó összegből két pavilon tetőzetét 
teszik rendbe, az utcára néző 10-es 
pavilon födémjavítási költsége közel 
90, a 22-esé 72,6 ezer lejbe kerül. 

Az intézmény vezetője elmond-
ta, abban reménykedik, hogy nem 
adódnak pluszköltségek, így a tá-
mogatási összegből még fennma-
radó pénzből sikerül a 6-os pavilon 
nyílászáróit is kicserélni, de erre csak 
a felsorolt munkálatok befejezte és 
elszámolása után kerülhet sor. 

Több napja ég a tőzeg Gyer gyó-
remete és Gyergyó szár hegy hatá-
rában, Gyergyó alfaluban a Domb-
alja-dűlőben 3-4 hektáros terü-
leten három napig küszködtek a 
lángokkal az önkéntes tűzoltók. 
Az elmúlt héten az olt kataszt-
rófavédelmi Felügyelőség sajtó-
közleményeiben is több gyergyói 
tűzesetről számoltak be.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Csípős, szúrós szag terjeng az 
egész faluban, nem lehet 
szellőztetni sem – jelentet-

te ki a Hargita Népe kérdésére egy 
remetei lakos, elmondva, bizonyos 
helyekről a faluból is látszik, hogy a 
Nád-dűlőben ég valami. 

– A füstszag a szárhegyieket is 
zavarja – számolt be a Hargita Népé-
nek Gábor László polgármester, ki-
fejtve, hogy a szúrós szag különösen 
kellemetlen ezekben a napokban, 
amikor halottaik sírjához idegenből 
is sokan hazatérnek. Szárhegy és Re-
mete határában a két község önkén-
tesei igyekeztek megfékezni a lángok 
terjedését, de mind Bakos József re-
metei alpolgármester, mind Györffy 
Zsolt szárhegyi katasztrófavédelmi 

felügyelő elmondása szerint a száraz 
növényzet égetéséből keletkezett tűz 
átterjedt a mélyebb rétegekben lévő 
tőzegre, és időnként kiújul a tűz. 

– Gyakorlatilag ég a föld, tűzfész-
kek keletkeztek, ahol pedig kiégett 
a tőzeg, kráterek vannak a mezőn 
– magyarázta Györffy Zsolt. Kö-
zölte, napokon át áztatták a mezőt, 
de helyenként még mindig lángok 
csapnak fel az egyhektárnyi terüle-
ten. Mint mondta, ha más megoldás 

nem lesz, erőgépekkel próbálják el-
fojtani a tüzet úgy, hogy földet hor-
danak a tűzfészkekre. 

György István alfalvi polgármes-
ter hasonló helyzetről számolt be, itt 
3-4 hektáros területen ég a tőzeg, és 
a helyi önkéntes tűzoltóknak 3 napi 
munkájába került megfékezni a lán-
gok terjedését. – Felelőtlen embe-
rek gyújthatták fel a le nem kaszált, 
megszáradt füvet, ebből keletkezett 
a tűz – magyarázta a polgármester. 

Megjegyezte, felelősségre sem tud-
ják vonni az elkövetőt, hiszen senki 
nem látta, senki nem tudja, ki gyúj-
tott tüzet a mezőn.

Szándékos gyújtogatás okoz-
ta tüzet oltottak vasárnap este 
Gyergyószentmiklóson a Szent An-
na-kápolna és a Pricske közötti  hegy-
oldalban, az Angi-pataka dűlőben is, 
ahol háromhektárnyi beerdősödött 
legelő égett, és fennállt annak a ve-
szélye, hogy a tűz átterjedjen a közeli 
erdőre is. Az Olt Katasztrófavédelmi 
Felügyelőség közleménye szerint a 
kár hatezer lejre tehető – több mint 
ötven fiatal fenyő égett el –, azonban 
azzal, hogy sikerült megfékezni a 
lángokat, mielőtt átterjedtek volna 
az erdőre, hozzávetőleg kétszázezer 
lejes kár keletkezését előzték meg. 

A szakemberek egybecsengő vé-
leménye szerint az emberi felelőtlen-
ség mellett a tüzek keletkezésében és 
terjedésében jelentős szerepe volt an-
nak is, hogy az ősszel egyáltalán nem 
volt eső a Gyergyói-medencében. Az 
engedély nélküli tarlóégetést a tör-
vény szigorúan tiltja, a kihágást elkö-
vető magánszemélyek 3000–6000 
lej közötti bírsággal sújthatók, a jogi 
személyek esetében 25 000–50 000 
lejes büntetést róhatnak ki.
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Negyven év az oktatás szolgálatában
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A tarlótűz átterjedt a mélyebb rétegekre. „Ég a föld” fotó: benchea marius-gratian


