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> Díszpolgári cím és Pro Urbe-
díj: javaslatokat vár az önkormány-
zat. A város ünnepi hagyományaihoz 
igazodva idén is díszpolgári címmel 
és Pro Urbe-díjjal jutalmazzák azo-
kat a személyeket, akik hozzájárultak 
Gyergyószentmiklós fejlődéséhez vagy 
a város hírnevének öregbítéséhez, kö-
zösségéért, értékeinek megőrzéséért és 
bővítéséért tettek. A városháza közlése 
szeritn a rangos elismerést a városnapok 
keretében sorra kerülő dísztanácsülésen 
nyújtják majd át a kitüntetett személyi-
ségeknek. Az önkormányzat november 
28-áig várja a javaslatokat a címekre a 

város polgáraitól. Felhívásuk szerint azt 
kérik, a polgárok a jelöléseknél vegyék 
figyelembe a javasolt személyek mun-
kásságát, mivel elsősorban olyan pél-
damutató egyéniségek jelölését várják, 
akik a város életében maradandó érté-
ket alkottak. A javaslatokat a megala-
pozott és részletes  indoklással együtt 
írásban lehet benyújtani a polgármes-
teri hivatal ügyfélfogadó irodájában. A 
díszpolgári címre és Pro Urbe-díjra vo-
natkozó szabályzat ugyanakkor megta-
lálható a www.gyergyoszentmiklos.net 
oldalon is, a 2010-es év 11-es tanácsi 
határozatában.

> Gyergyó Pozitív Jövőképe Di-
gitálisan – kreatív fotópályázat. 
Gyergyó szentmiklós önkormányza ta 
kreatív fotópályázatot hirdet minden 
korosztály számára Gyergyó Po zitív Jö-
vőképe Digitálisan címmel. A pályázatra 
olyan, a jelenkori Gyergyószentmiklóst 
ábrázoló képek feldolgozását várják, 
amelyek digitális technika felhaszná-
lásával készültek, és pozitív jövőké-
pet mutatnak a városról. A jelenlegi 
Gyergyószentmiklósról készült fény-
kép feldolgozása bármilyen digitális 
technikával történhet, illetve pályázni 
lehet kötetlen, teljesen szabad fantázia-

fotóval is. A pályázó bármilyen digitá-
lis vagy montázstechnikát használhat, 
akár úgy is, hogy megjeleníti az eredeti 
kiinduló képet, és az ebből elkészült, 
pozitív jövőképet sugalló alkotást. Ja-
vasolt témák: Gyergyószentmiklós 
negyedeinek jövőképe, nem használt 
területek jövőképe, lerombolt épüle-
tek jövőképe, műemlékek jövőképe, 
történelmi épületek jövőképe. A pá-
lyázatokat az info@gymk.ro címre vár-
ják november 27-én éjfélig. A beadott 
pályaműveket a városnapok keretében 
kiállítják és kiértékelik. A díjak értékes 
vásárlási utalványok lesznek.

Körkép

Több ezer erdélyi volt kíváncsi 
Erőss Zsolt előadásaira, rend-
hagyó földrajzóráira. A székely 
hegymászó teljesítményével 
ü zent: valódi értéket, feladatot 
kell keresni az életben.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Erdély tizenhárom településén 
tartott vetítéssel egybekötött 
előadást Erőss Zsolt a Ma-

gyarok a világ nyolcezresein elneve-
zésű sorozat keretében szervezett 
Lhoce-expedícióról. A világhírű 
Hópárduc, aki a Békás-szorosban 
kezdte a hegymászást, immár har-
madik éve tart Alfaluban rendha-
gyó földrajzórát erdélyi turnéja ré-
szeként, de idén előadásai minden 
helyszínén alkalmat kerített arra, 
hogy a diáksággal találkozzon. 

Az előadássorozat összegzé-
seként a hegymászó derűsen álla-
pította meg, hogy az erdélyi tele-
püléseken túl kicsik az előadóter-
mek, hisz gyakori volt a helyszűke 
– a legnagyobb nézőszámot Csík-
szeredában jegyezték, közel 650 
személyt. 

– Meglepett, hogy a gyere-
keknek milyen alapos ismereteik 
vannak a hegymászásról, és mi-
lyen érdeklődést mutatnak irán-
ta – jelentette ki a Hópárduc a 
rendhagyó földrajzórák kapcsán. 
Megjegyezte, az alfalvi iskolában 
szerzett tapasztalatok ösztönöz-
ték arra, hogy Erdély több tanin-
tézményébe is ellátogasson – idén 
a tizenhárom település között 

olyan is volt, ahol két iskolában 
is találkozott a diáksággal. Ahol 
kicsinek bizonyult a terem, video-
felvételt készítettek az előadásról, 
és azoknak is megmutatják, akik 
nem fértek be a helyiségbe. 

Erőss Zsolt elmondta, a ta-
lálkozók alkalmával még mindig 
központi kérdés lábának elveszí-
tése, mozgáskorlátozottsága. 

– Azt hiszem, ezeknek a ta-

lálkozásoknak az az üzenete a 
felnőtteknek, de főként az isko-
lás gyerekeknek, hogy az ember 
tudjon feladatokat találni magá-
nak, tudja jól, aktívan megélni 
az életét. Az én mozgáskorláto-
zottságom még inkább ki tudja 
emelni az aktivitás értékét. A 
fiatalság esetében nyilvánvaló 
értékrendkeresés van. Amikor a 
passzivitás és az azzal járó pót-
cselekvések sora tűnhet érték-
nek, jó, ha egy másfajta példát is 
látnak. Mert az ember életminő-
ségét azzal ronthatja leginkább, 
ha passzívvá válik fizikailag és 
mentálisan. Meg kell keresni, mi 
az, ami értéket ad az élethez – fo-
galmazott Erőss Zsolt. 

A hegymászó már a jövő évi 
erdélyi körút témáját tervezgeti: 
újabb nyolcezres csúcsra készül, 
az Annapurnára, amely az egyik 
legszebb, de a hegymászók szem-
pontjából az egyik legrosszabb 
statisztikájú hegy, igen magas 
kockázati aránnyal. Tavasszal in-
dul az expedíció, reméli, egy év 
múlva ennek sikeréről számolhat 
be Erdély városaiban. 

távhő átAlánydíjbAn

Csak fogyasztói 
szerződéssel 

Aláírt fogyasztói szerződéssel,
naprakész számlafizetés ese-
tén igényelhetik az átalánydíjas 
számlázási és kifizetési módszer 
alkalmazását a tömbházlakók – 
közölte az E-Star C.d.R. Kft. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Az átalánydíj, vagyis az 
átlagolt egyenlő részben 
történő számlafizetési 

mó dozatról hozott döntést a gyer-
gyó szentmiklósi tanács októberi 
soros ülésén. Mint arról lapunk-
ban korábban beszámoltunk, a 
tanácsosok arról döntöttek, hogy 
a 2010-es naptári év adatait alapul 
véve, a távhőszolgáltató E-Star Kft. 
kiszámíthassa azt az átalánydíjat, 
amit felajánlhat a fogyasztóknak 
alternatív fizetési módozatként. Ér-
deklődésünkre a szolgáltató sajtó-
közleményben részletezte, hogy a 
következő időszakban kétféle szám-
lázási lehetőség közül választhatnak 
a lakók, azaz fizethetnek úgy, ahogy 
eddig, a tényleges fogyasztás alapján 
havi lebontásban, illetve választhat-
ják az átalánydíjas számlázást. „Áta-
lánydíjas számlázás igénylése esetén a 
fogyasztónak kérést kell benyújtania 
az E-Star ügyfélszolgálatán. Az átál-
lás csak abban az esetben lehetséges, 
ha létezik érvényes, aláírt fogyasz-
tói szerződés a hőszolgáltató és a 
felhasználó között, amennyiben az 
igénylő naprakész számlakifizetéssel 
rendelkezik, illetve ha a kérelmező 
nem fűtéspótlékra jogosult személy” 
– szögezi le az E-Star sajtóirodája. A 
közleményben arra is kitérnek, hogy 
az átalánydíj megállapítása egyénen-
ként történik, mértékéről a szolgál-
tató dönt annak alapján, hogy az 
előző évben milyen volt az érintett 
lakásban a ténylegesen elhasznált 
havi átlagfogyasztás. Az E-Star éven-
te kiigazító számlát állít majd ki. A 
tizenkét havi egyenlő részletfizetést 
követően két lehetőség áll fenn: 
egyrészt a kiigazító számlán többlet 
jelenik meg a reális fogyasztáshoz 
képest – ekkor a fogyasztó úgyneve-
zett mínuszos számlát kap, vagyis a 
következő számlájából a szolgáltató 
levonja a plusz összeget. Ha a kiegé-
szítő számlán hiány szerepel a reális 
fogyasztáshoz képest, a fogyasztó-
nak a hátralékot kell kifizetnie a szol-
gáltatónak. 

ERőSS ZSolt ElőAdáSSoRoZAtát öSSZEgZi

Értéket adni az élethez

SZülEtéSnAp éS mEgEmléKEZéS

Húszéves a Lorántffy Zsuzsanna Nőegylet
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Ajándékcsomag gyerekeknek 
és időseknek, a Szeretetkonyha 
elindítása, működtetése, hozzá-
járulás a Szent Kristóf-kápolna 
építéséhez, szoborállításhoz, 
magyar ünnepi viselet készítése, 
szé kely ruha-kölcsönzés – csak 
néhány tevékenység, mellyel a 
huszadik születésnapját ünnep-
lő lorántffy Zsuzsanna nőegylet 
büszkélkedhet.

B. K.

Huszadik születésnapját 
ünnepli szombaton a 
g yerg yószentmiklósi 

Lo rántffy Zsuzsanna Nőegylet. 
A reggeli szentmise, majd az el-
hunyt tagtársak sírjának megko-
szorúzása után 11 órakor várnak 
minden pártolót és érdeklődőt a 

Korona nagytermében. Különö-
sen az óvónőket látnák szívesen, 
hisz a rendezvény részeként meg-
emlékeznek a magyarok nagyasz-
szonyaira, ez alkalommal a másfél 
évszázada elhunyt Brunszvik Te-
réz nőnevelőre, a magyar óvodák 
alapítójára. 

A szombati rendezvény alkal-
mat ad rá, hogy a nőegyleti tagok 
és a vendégek visszapillantsanak 
az elmúlt húsz esztendőre. Amint 
a Hargita Népének elöljáróban el-
mondták, az az egyik erénye e szer-
vezetnek, hogy húsz év óta kéttu-
catnyi asszony békésen megfér 
benne, hogy olyan rendezvényeket 
indítottak Gyergyószentmiklóson, 
amit ma számos civil szervezet fel-
pártolt, továbbvitt, hogy ők már ak-
kor is koszorúztak a Gac-oldalban, 
mikor senki más nem tette, hogy 
a svájci nőegyletek néha gondos-
kodtak róluk, így rendszeresen 
sikerül megajándékozni gyereke-
ket, szegényeket, egyedülélőket. 
Szívesen emlékeznek vissza arra, 
hogy kilenc alkalommal szervez-
tek Anna-bált karitatív céllal, hogy 

ma már orvosként dolgozik az a 
fiatal, akinek egyetemistaként havi 
ösztöndíjat, élelmiszer- és ruhacso-
magot biztosított a nőegylet.

A születésnap után az adventi 
vásárra készítenek termékeket, 
a bevételt pedig ezúttal is kari-
tatív célra, a Szeretetkonyhának 
szánják. Később pedig a szerve-
zetépítésre fordítanak nagyobb 
figyelmet – fiatalítani akarnak. 
Ma 23 tagja van az egyletnek, 
közülük négy dolgozik, a többi 
nyugdíjas. „Gyarapítani kell a ta-
gok számát. Húsz év alatt annyi 
minden változott, hogy mi is át 
kell alakuljunk, ám a célkitűzés, a 
segítségnyújtás, hagyományőrzés 
és keresztény erkölcs pártolása 
nem változhat” – fogalmazott 
Szabó Gizella alapító tag.

Rendhagyó földrajzóra Erőss Zsolttal. Iskolapélda passzívítás ellen Fotó: mandel Zoltán

Két évtized emlékei fényképalbumokban


