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> Csak a közterület-használati díj 
nő jövőre Gyergyószentmiklóson. Nem 
növelik a helyi adókat és illetékeket, csu-
pán a közterület-használati díját emelik 
húsz százalékkal – erről hozott döntést 
a gyergyószentmiklósi tanács az utóbbi  
soros ülésén. Mezei János polgármester 
előterjesztésében a gazdasági válságra és 
a gyergyószentmiklósi polgárok anyagi 
helyzetére hivatkozva azt javasolta, hogy 
a múlt évhez viszonyítva ne növeljék a he-
lyi adókat és illetékeket. – Ez alól kivételt 
képez a közterület-használati díj, ugyan-
is  határozott szándékunkban áll minél 
inkább visszaszorítani a törvénytelen 

térfoglalásokat és az alkalmi árusok tény-
kedését. Ezen törekvésünk értelmáben  
2012-től húsz százalákkal többet kell 
fizetniük a közterületeket bérlőknek – 
szögezte le Mezei János. 

Nem növekszik azonban a házadó, 
sem a területek és a gépjárművek után 
fizetendő illetékek és adók, amik megma-
radnak a törvény által meghatározott leg-
alacsonyabb szinten. Az adóbefizetéseket 
illetően továbbra is tízszázalékos kedvez-
ményt élveznek azok a magánszemélyek, 
illetve hatszázalékos kedvezményt azok a 
cégek, amelyek március 31-ig egy összeg-
ben kifizetik adójukat. 

A tanácsülésen az is elhangzott, hogy 
kérésre eltörlik azon cégek, illetve ma-
gánszemélyek büntetőkamatjait, akiknek 
augusztus végén adósságuk volt, de de-
cember végéig törlesztik azt. 

Élénk vitát váltott ki a taxisok kérése, 
akik a havonta befizetendő illeték ötven-
százalékos csökkentését kérték. Ezt az 
indítványt a tanácsosok közül többen is 
indokolatlannak tartották, Farkas Zoltán 
RMDSZ-es tanácsos felhívta a figyelmet 
annak veszélyére is, hogy ezáltal prece-
denst teremtenek további adócsökkentést 
kérő jogi személyeknek. A vitát követően 
azonban a tanácsosok többsége elfogadta 

a polgármester húszszázalékos csökken-
tésre vonatkozó javaslatát, így 50 lejről 
40-re csökken a taxisok havi illetéke. 

Ugyanezen a tanácsülésen született 
döntés a plakátolási díjakat illetően is, 
vagyis a már elfogadott szabályzat értel-
mében négyzetméterenként egy lej ille-
téket kell fizetniük mindazoknak, akik 
különféle falragaszokon hirdetik rendez-
vényeiket. A kötelezettség alól azonban 
mentesülnek azok a közhasznú és civil-
szervezetek, amelyek nem termelnek jö-
vedelmet a rendezvény által, magyarán, 
amelyek nem szednek belépődíjat a ren-
dezvényeikre.

Körkép

hí
rf

ol
ya

m

Díjazás bakikkal

Rokaly József Gyergyószentmiklós díszpolgára
Rokaly józsef nyugalmazott tanár, 
magyar polgári párti tanácsos lett 
Gyergyószentmiklós díszpolgára. 
Emellett számos Életmű-díj Ki-
magasló Pedagógusi Tevékeny-
ségért, valamint egy Életmű-díj 
kimagasló Orvosi Tevékenységért 
elismerést adományoztak az erre 
érdemesülteknek. szervezési ba-
kiból adódóan viszont volt olyan 
pedagógus, akit elfelejtettek meg-
hívni az elismerő cím átvételére.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Ha szeretetet akarunk, sze-
retetet kell ültetnünk. Ha 
megértést akarunk, meg-

értőnek kell lennünk. Ha megbecsü-
lést akarunk, meg kell becsülnünk 
másokat – fogalmazott a tegnapi 
dísztanácsülésen Mezei János. A 
polgármester üdvözlőbeszédében 
kifejtette, hálás mindazoknak, akik 
bíztak az önkormányzatban és ki-
tartottak mellette. Kitért arra is: ha a 
tavaly a város életét ahhoz a pöfékelő 
mozdonyhoz hasonlította, amely 
„recsegve-ropogva elindult a holt-
vágányról”, idén állíthatja, hogy „ez a 
mozdony, a magával vitt szerelvény-
nyel, immáron versenypályára lépett, 
és határozottan halad előre.” 

Díszpolgári cím
Rokaly józsef tanácsosnak
A városnapok keretében szer-

vezett dísztanácsülésen idén csak 

Díszpolgári címet adtak, a Pro 
Urbe-díj odaítélése elmaradt. 
A díszpolgári cím kitüntetettje 
Rokaly József nyugalmazott tör-
ténelemtanár, aki több évtizedes 
pedagógusi pályája elismeréseként, 
illetve a városért tevékenykedő pol-
gárként érdemelte ki az elismerést. 
„Tanári munkájára a lelkiismeretes-
ség, a precizitás és a pontosság volt 
jellemző, olyan tanár volt, aki ritkán 
buktatott, inkább rávette a tanulóit 

a tanulásra” – hangoztatta Lakatos 
Mihály, a Salamon Ernő Gimnázi-
um igazgatója. Méltatásában kitért 
Rokaly sakkozóként elért eredmé-
nyeire és azokra a főleg történelmi 
tárgyú könyvekre, amelyeket az évek 
során írt. Rokaly József egyébként 
2001–2003 között Gyergyószék 
területi RMDSZ-elnöke volt, ko-
rábban pedig Maroshévízen, il letve 
Gyergyószentmiklóson töl  tött 
be helyi RMDSZ-elnöki tiszt-

séget. 2003–2009 között Gyer-
gyószentmiklós város Székely 
Nemzeti Tanácsának elnöke volt, 
majd a 2008-as helyhatósági vá-
lasztásokon a Magyar Polgári Párt 
listáján jutott mandátumhoz, a vá-
rosi tanácsosi tisztséget 2010 ápri-
lisától tölti be.

Üröm az örömben
Életmű-díj Kimagasló Pedagó-

gusi Tevékenységért címmel jutal-

mazták Csavar Mária-Janka, Roman 
Olimpia és Tudor Vladimir román-
tanárokat, Leopold Anna-Mária bi-
ológiatanárt, Varga Béla oktatómes-
tert, Madarász Irén tanítónőt és 
Huszár Gábor matematikatanárt, 
illetve Imecs Erzsébet, Madaras 
Zsuzsanna, Mihálydeák Mária 
és Harrach Magdolna óvónőket. 
Sajnos a pedagógusoknak járó 
kitüntetés átvételére szervezési 
bakiból adódóan nem mindenkit 
hívtak meg. „Nagyon köszönöm a 
díjat, nagyon örülök neki, de még 
inkább örültem volna, ha meg is 
hívnak az eseményre” – nyilat-
kozta a Hargita Népének Harrach 
Magdolna, aki tőlünk értesült a dí-
jazásáról.  

Életmű-díj Kimagasló Orvosi 
Tevékenységért elismerést ado-
mányozták dr. Pachota Gyula 
szülész-nőgyógyász főorvosnak, 
aki szintén nem vehette át a díjat, 
mivel – a műsorvezető értesülései 
szerint – épp a magyar honpol-
gársági esküjét tette le.

Ugyancsak a dísztanácsülésen 
emlékeztek meg Kiskunmajsa és 
Gyergyószentmiklós hetvenéves 
testvérvárosi kapcsolatáról, illetve 
díjazták a Tiszta, virágos környe-
zet, jó közérzet környezetszépítő 
verseny nyerteseit, a Miron Cristea 
9. sz. tömbház B lépcsőháza, a 
Gyilkostó sugárút D tömbháza, 
valamint a Bucsin negyed 20. sz. 
tömbház A lépcsőházának lakóit.

Rokaly József (jobbra) érdemelte ki a Gyergyószentmiklós díszpolgára címet. Egy rendkívüli tanári pálya elismerése fotó: jánossy alíz

Hogy milyen a jó koncert? Talán olyan, mely-
nek nem várjuk a végét, és ha mégis be kell fejeződ-
jön, élménye napokon át elkísér, alapot ad a derű-
re, nem hagyja, hogy fájjon a világ baja. Olyan, 
amit nem illemből tapsolunk meg, vérszegényen, 
hanem a közönség talpra állva üzeni az előadók-
nak: köszönjük az élményt. 

Vasárnap tartották a Szent Miklós legendája 
koncert bemutatóját Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós -
 templomban, a Szent Miklós Kamarakórus előadásában. 
A kórustagok mellett ott volt a még gyerek Miklóst alakító 
Antal Csongor, a zenészek sorát – Cári Tibor, Kolcsár Ár-
pád, Molnár Katalin – szintén két ifjú tehetség, Danguly 
Tünde és Kolcsár Borbála egészítette ki.

Szent Miklós püspök csodatevéseire vetít fényt a 
koncert, segít, hogy a jótevő életéről egy kicsit többet 
tudjunk, hogy mérce lehessen cselekedeteinkben. Fon-

tos, hogy amikor a gyergyószentmiklósi Mikulásra 
gondol, a püspök személye elevenedjen meg előtte. Ez 
volt a cél, ám a színpadra vitt elképzelés ennél is többet 
nyújtott. 

Sebestyén Rita szövege alapján, Cári Tibor zenéjére 
alapozva Béres László rendezésében láthattuk a szüle-
it elveszítő gyerek Miklóst, megelevenedett a háborgó 
tenger elcsendesítésének története, a három félárva lány 
hozományának biztosítása, a püspök ereje, akit – mint 

az előadásban hallhattuk – számos település 
választott névadóként.

Remekelt az aranykórus, a Szent Miklós 
Kamarakórus ugyanis tavaly az egri minősítő 
versenyen kapta meg ezen elismerést tudásáért. 
Karnagya, Kolcsár Árpád kórusa nevében így fo-
galmazott: „Ebben a darabban a végrehajtó sze-
repe jutott nekünk – szerencsére. Kizökkentünk a 

klasszikusok úgymond monotóniájából, megkóstoljuk a mo-
dern műveket, kortárs zeneszerzők gondolatait”. Szerencsére 
– tehetnénk hozzá.

A Szent Miklós legendája koncertet még láthatja a nagy-
közönség, Fodor Csaba – a darabban Miklós püspök megfor-
málója, különben a kórus elnöke – szerint szívesen játsszák 
újra. December 18-án a nagymise után az újfalvi templom-
ban lépnek fel, az esti mise után pedig a szárhegyi művelődési 
házban láthatjuk-hallhatjuk a legendás előadást.

                        jegyzet n Balázs Katalin

Dalba foglalt Szent Miklós 


