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Katasztrófavédelmi bizottság tanácsKozott 
gyergyóalfaluban

Égető helyzet – 
terjed a tőzegtűz

Menesztésről döntöttek a közüzeMnél

Útra kerül Nagy Attila? 

> Ifjúsági Börze Gyergyószent
mik lóson. Idén immár második alka-
lommal szervezi meg Gyergyó Terület 
Ifjúsági Tanácsa, a Gyergyószárhegyi 
Kulturális és Művészeti Központ, 
valamint Hargita Megye Tanácsa a 
Gyergyói-medencei Ifjúsági Börzét. 
A november 12–13. között zajló ese-
mény házigazdája a Salamon Ernő 
Gimnázium. „A rendezvény célja az 
ifjúsági együttműködések elősegítése, 
a tevékeny szervezetek és kulturális 
intézmények találkozása, valamint új 
önkéntesek bevonása a szervezeti élet-
be” – jelentette ki Magyari Levente 

tegnapi sajtótájékoztatóján, kifejtve, 
hogy éppen ezért egyaránt várják a kü-
lönféle ifjúsági szervezetek, tömörülé-
sek jelentkezését, illetve azokat a tenni 
akaró ifjakat, akik szívesen csatlakoz-
nának valamelyik szervezethez. Mint 
magyarázta, bebizonyosodott, hogy 
azok a fiatalok, akik valamilyen ifjú-
sági szervezetben tevékenykednek, a 
későbbiek során is szívesebben vesznek 
részt olyan programokban, amelyek a 
közösségek javát szolgálják. A börzén 
részt vevő ifjúsági szervezetek rövid, 
ötperces előadásban mutathatják be 
célkitűzéseiket és tevékenységüket. Az 

eseményre meghívták a csíki, udvarhe-
lyi és brassói területi ifjúsági tanácsokat 
is. Az esemény szombaton 12 órától a 
regisztrációval kezdődik, az ünnepélyes 
megnyitóra 14 óra 30 perckor kerül sor 
a Salamon Ernő Gimnázium dísztermé-
ben. Ezt követően a gyergyói-medencei 
ifjúsági és ifjúsággal foglalkozó szerve-
zetek és intézmények rövid bemutatko-
zói és rendezvényajánlói következnek. 
Vasárnap az Európai Unió Youth in 
Action pályázati rendszerét ismerhetik 
meg a résztvevők, majd műhelymunka 
keretében közös projekteket dolgoznak 
ki. A Youth in Action pályázati rend-

szerét a sepsiszentgyörgyi Kelemen Éva 
tréner ismerteti.

Az előadásokat kulturális rendezvé-
nyek színesítik. Többek között ingyenes 
humorest lesz Ősz Ferenccel, Bagossy 
Norbi beszámol az X-Faktor versenyzője-
ként szerzett élményeiről, lesznek jégtörő 
játékok, fényképkiállítást nyitnak meg az 
ifjúsági rendezvényekről készült fotók-
ból, lesz nosztalgiabuli és úti beszámolót 
tart Blue indiai útjáról.

Érdeklődni és jelentkezni az ifiborze@
yahoo.com e-mail címen, illetve a 0758–
330149-es telefonszámon András Zsu-
zsánál lehet.

Körkép

Költségcsökkentéssel magya-
rázta a go rt. igazgatója, nagy 
attila munkakörének megszün-
tetését, de az érintett műszaki 
igazgató azt állítja: már há-
rom éve tervezik eltávolítását, 
amiért korábban kifogásolta 
a gyer gyószentmiklósi fű tés
szolgáltatás korszerűsítésének 
módját.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Veszteséges a vízszolgáltatás 
és a szennyvízkezelés, illet-
ve a köztisztasági szolgál-

tatás is, az előbbi tevékenységi kör 
havonta 60 ezer, az utóbbi havi 
17 ezer lejes veszteséget termel 
– közölte a Gyergyószentmiklós 
város tulajdonát képző Go Rt. 
közüzemi cég hétfői közgyűlésén 
az elmúlt nyolc hónap mérlegét 
ismertető Lukács László igazgató. 
A cégvezető a gazdasági helyzettel 
hozta összefüggésbe azt a döntést 
is, miszerint hét személy munka-
helye megszűnik a közüzemnél. 

– A fűtésszolgáltatás leválása 
után próbáltuk a megmaradt te-
vékenységeket úgy kezelni, hogy 
a veszteségek csökkenjenek. Az 
elmúlt hónapok bebizonyították: 
ahhoz, hogy a vízszolgáltatás, a 
szennyvíz- és szemétkezelés leg-
alább nullszaldós legyen, a bér-

alapot kell csökkenteni állások 
megszüntetésével – jelentette ki 
Lukács.

A tulajdonost képviselő 
három városi tanácsos, Szőcs 
László, Vadász-Szatmári István 
és Farkas Zoltán – előzetesen a 
tanácstestület támogatását kér-
ve – megszavazta a cég vezető-
tanácsának javaslatát a hét állás 
megszüntetésére – ez havi 15 
000 lejes költségmegtakarítást 
eredményez. 

A Go Rt.-nek a tisztségjegy-
zék módosításáig 108 alkalma-
zottja volt, ebből 24-en képezték 
az irodai személyzetet. A hét fel-
számolásra kerülő állás kapcsán 
Lukács László elmondta, van köz-
tük betöltetlen állás, van nyugdíj-
ból visszahívott két személy, illet-

ve olyan irodák személyzetének 
csökkentését irányozza elő a dön-
tés, ahol a tevékenység jelentősen 
apadt az elmúlt évekhez képest. 

– Nincs mód arra, hogy a cég 
keretein belül, más munkakörben 
találjanak feladatot ezen személyek 
számára – szögezte le az igazgató, 
hozzátéve: ez alól a  műszaki igaz-
gató kivétel, Nagy Attila ugyanis 
szakszervezeti alelnök, számára 
egy másik munkakört kell felaján-
lani. Nagy Attila esetében az igaz-
gató azt is hangsúlyozta: kizárólag 
gazdasági megfontolások állnak 
állásának megszüntetése mögött.

A részvényesek közgyűlésének 
döntése, a cég tisztségjegyzékének 
módosítása a cégbíróságra kerül, 
és megtörténhet, hogy óvással 
kell számolni.

– Három éve számítok erre. 
Most bekövetkezett – mondta la-
punknak Nagy Attila, aki még nem 
kapott hivatalos értesítést állásának 
megszűnéséről. Állítja, a leépítés 
személye ellen irányul, és annak a 
folyamatnak része, amely során a 
polgármesteri hivatalban megszün-
tették a főkönyvelői állást, elbocsát-
va Biró Emesét. Nagy szerint már 
három éve tervezik eltávolítását a 
cég éléről, a polgármester akkor kö-
zölte is ezt vele, kifogásolva, hogy 
nem ért egyet a fűtésrendszer kor-
szerűsítésének választott módjával. 

Nagy még nem döntött arról, 
megóvja-e a közgyűlési határo-
zatot, és az ajánlat függvényében 
határoz, elfogadja-e a közeljö-
vőben felkínálásra kerülő állást. 
Szükségesnek látta leszögezni: az 
ő munkája fogyasztópárti tevé-
kenység volt, a felhatalmazottak 
döntései viszont nem biztos, hogy 
a lakosság érdekeit szolgálják.

A Go Rt.-nél további leépítések 
nincsenek kilátásban – tudtuk meg 
Lukács Lászlótól, a későbbiekben a 
bevétel-gyarapodás érdekében ár-
emelést tervez a közüzem. Lukács 
elmondta: 2008-ban megszabott 
árat fizet a lakosság három év után 
is a szemétkezelésért, annak ellené-
re, hogy az üzemanyagköltségek 
jelentős mértékben növekedtek 
azóta. A szemétdíj-emelési javaslat 
kidolgozása folyamatban van, azt 
nemsokára Gyergyószentmiklós 
döntéshozó testülete elé terjesztik. 

Katasztrófavédelmi bizottság 
próbál megoldást találni az 
egyre terjedő tőzegtűz megfé-
kezésére gyergyóalfaluban. a 
kri tikussá váló helyzeten iga-
zából egy kiadós eső segítene, 
de addig árkolással próbálják 
megfékezni a több mint 15 
hektáron parázsló tőzegtüzet a 
szakemberek.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

A Gyergyói-medence több 
településén – Gyer gyó-
re metén és Gyer gyó szár-

hegyen – is a tarlóégetés követ-
keztében a tőzeges talajra átter-
jedt tüzek megfékezésével küz-
denek a helyi önkéntes tűzoltók. 
Lapunk korábbi híradása idején 
még úgy tűnt, Gyergyóalfaluban 
uralják a helyzetet és sikerült lo-
kalizálni a tüzet. Azóta azonban 
a laza szerkezetű talajban tovább-
terjedt a felszín alatt égő tűz, és a 
Dombalja-dűlőben mintegy 15 
hektárnyi területen parázslik a 
tőzeg. „A minap, amikor a mun-
kából tértem haza, egyméternyire 
sem lehetett előre látni az úton a 
füst és a köd miatt” – fogalmazta 
meg a probléma lényegét a gyer-
gyóalfalvi szennyvíztisztító ál-
lomás egyik alkalmazottja, de a 
községben sokan panaszkodnak 

arra, hogy nem lehet szellőztetni, 
ruhákat szárítani a szabadban az 
átható füstszag miatt. 

– A községben uralkodó álla-
pot határesetnek tekinthető, ré-
szünkről azonban ez katasztrófa-
helyzet – jelentette ki Borsos Fe-
renc katasztrófavédelmi felügye-
lő, elmondva, hogy a tőzegtűznek 
nagyobb a füstje, mint a lángja, 
de mivel igen kiterjedt területen 
parázslik a föld, a helyzet megol-
dására segítséget kértek a Hargita 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóságtól, a környezetvédelmi 
őrségtől és a környező falvak ön-
kéntes tűzoltó-alakulataitól. 

A bizottság helyszíni szemlén 
győződött meg a helyzet súlyos-
ságáról, és úgy döntöttek, hogy 
körbeárkolással próbálják meg-
fékezni a tüzet legalább azon a 
részen, amerre éppen terjed. Az 
oltási lehetőségek latolgatásakor 
felmerült a vizes oltás lehetősé-
ge is, de ehhez viszont a tűzhöz 
közeli helyen víztározót kellene 
kialakítani, és a legközelebbi víz-
forrás a fél kilométernyire lévő 
Maros. Legutóbb 1991-ben volt 
ezen a területen hasonló kiterje-
désű tőzegtűz, akkor egy kiadós 
eső fékezte meg a falu felé terjedő 
parázsló tüzet. A szakemberek 
szerint most is ez lenne az igazán 
„hatékony” megoldás.

Nagy még nem dön
tött arról, megóvjae a 
közgyűlési határozatot. 
Szükségesnek látta le
szögezni: az ő munkája 
fogyasztópárti tevékeny
ség volt, a felhatalmazot
tak döntései viszont nem 
biztos, hogy a lakosság 
érdekeit szolgálják.
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A tőzegtűz megfékezésében a helyi lakosok is segítenek az önkéntes tűzoltóknak

Nagy Attila, a Go Rt. volt műszaki igazgatója. Betervezett váltás? FoTó: balázs kaTalin


