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A lakosság lényeges válto-
zást nem fog tapasztalni, 
a víz- és csatornailleték 

ára változatlan marad. A kü-
lönbség csak az lesz, hogy nem 
a GO Rt.-től érkezik a számla, 
hanem a Gyervíznek kell majd 
fizetni. Pontosabban – Nagy Zol-
tán polgármester elvárása sze-
rint – mégiscsak tapasztalnak 
majd változást a fogyasztók: 
hogy a jelentkező meghibáso-
dásokat gyorsabban és szak-
szerűbben végzik majd el, mint 
jelenleg. 

A GO Rt.-nek vége

2005 óta folyamatosan adós-
ságban úszik a  gyergyó-
szentmiklósi Közüzemek, és 
ezek csak halmozódtak, és en-
nek következményeként még 
2012-ben csődvédelem alá ke-
rült a vállalat. Annak az lett 
volna az előnye, hogy a csőd-
védelem alatt nem kamatoznak 
az adósságok, és elsősorban az 
állam felé felgyűlt tartozás ka-
matai. Ez azonban még min-
dig nem mentette meg a céget, 
és végül a pénzügy kérte, in-

duljon el a felszámolás. Ennek 
folyományaként árverést hir-
dettek, hogy a GO Rt. tulajdo-
nában levő javak eladásából 
befolyó összegből kártalanít-
hassa magát az állami pénzügy 
és esetlegesen a további hitele-
zők. A kikiáltási ár 1 millió 253 
ezer lej. Mivel ez már nem az 
első árverés, ez az összeg jó-
val kevesebb a cég felhalmozott 
adósságánál. 

A város megvásárolná a cég javait

A kikiáltásra került GO Rt. 
tulajdon a Gábor Áron utcai 

székhelyet jelenti, annak terü-
letét és a rajta található iroda-
házat, műhelyeket, garázsokat 
és egyéb épületeket. A kikiál-
tási ár kisebb részét teszik ki 
az ingóságok: irodai berende-
zések és járművek. Amint azt 
Nagy Zoltán közölte, tervezik, 
hogy a következő évi költség-
vetésből keretet különítenek el 
GO Rt. javainak megvásárlásá-
ra, így azok visszakerülnének a 
város tulajdonába.

Az ingatlanok hasznosításá-
ra is megvan az elképzelés: ide 
költöztetnék a mellékgazdasá-
got is, amely jó hasznát venné 

a műhelyeknek, garázsoknak a 
tevékenységéhez. 

A vízhálózat nincs veszélyben

Mivel a vízház, a vezetékek 
és a víz- és csatornaszolgálta-
táshoz szükséges ingatlanok és 
tartozékok köztulajdonnak szá-
mítanak, azokat nem lehet árve-
rezni. A cég felszámolása miatt 
azonban új szolgáltatót kell ta-
lálni. A gyergyószentmiklósi vá-
rosháza szándéka, hogy egy új 
regionális szolgáltatót hoz lét-
re. Ez lesz a Gyervíz. Jövő héten 
már dönt is a képviselő-testü-

let ennek megalapításáról. Nagy 
Zoltán elképzelése az, hogy eb-
ben részt vesznek Gyergyóalfalu 
és Gyergyóújfalu önkormányza-
tai is, vagyis azok a helységek, 
amelyeknek eddig a GO Rt. biz-
tosította a vízszolgáltatást. A 
szolgáltatáshoz szakemberek 
is kellenek, őket a GO Rt. jelen-
legi állományából veszi majd át 
a Gyervíz. Gyergyószentmiklós 
polgármestere leszögezte, a vá-
ros nem szeretne egy nagyobb 
szolgáltatóhoz tartozni, azaz a 
megye több régiójában jelen lévő 
Harvízhez sem.

GERGELY IMRE

Új regionális ivóvízszolgáltató jön létre

GO Rt. helyett jön a Gyervíz

Az új szolgáltatóval hatékonyabb lesz a karbantartó munka is – ígéri a polgármester

FOTÓ: GERGELY IMRE
A gyergyószentmiklósi 

Közüzemek, vagyis a 

GO Rt. hamarosan a 

múlté lesz, az ivóvíz- 

és csatornaszolgálta-

tást egy új cég, egy új 

regionális szolgáltató 

végzi majd. Az átszer-

vezés még ebben az 

évben megtörténhet.

Az Országos Állategészség-
ügyi és Élelmiszer-biztonsági 
Hatóság november 30-ig tartó 
tájékoztató kampányt kezdemé-
nyezett azzal a céllal, hogy mi-
nél szélesebb körben ismertté 
tegye azt a rendelet-tervezetet, 
amely a falusi vendégasztalok 
(Punctele Gastronomice Locale) 
működését szabályozná és 
tenné lehetővé – tájékoztat 
Hargita Megye Tanácsának saj-
tóirodája. A gyergyói érdeklődő-
ket november 16-án 15 órától a 
gyergyóremetei közösségi ház-
ba várják a tájékoztatóra.

A megyei tanács közleménye 
szerint a falusi vendégaszta-
lok azt a célt kívánják szolgál-
ni, hogy lehetőséget adjanak a 
termelőknek, a kisgazdáknak, 
akik falun élnek és dolgoznak, 
hogy helyi termékként értékesí-
tési lehetőségeik legyenek tör-
vényes keretek között.

A főhatóság elindított egy fel-
mérési akciót országos szinten, 
hogy tisztába legyen körülbelül 
hány személy szeretné folytat-
ni ezt a tevékenységet. A falusi 
vendégasztal keretében napi két 
féle levest, két féle főételt és 2 
féle desszertet kell elkészíteni, 

és aznap azt el is kell fogyasz-
tani. Ezeket az ételeket a higi-
éniai előírásoknak megfelelően 
készíthetik csak el. Ilyen fajta 
tevékenységet csak autorizált 
fizikai személyek és családi 
vállalkozások, valamint cégek 
végezhetnek – olvasható a köz-
leményben.

A falusi vendégasztal iránt 
érdeklődők településeik pol-
gármesteri hivatalánál je-
lentkezhetnek, ugyanakkor 
igényelhetik, hogy a Hargita 
Megyei Állat-egészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Igazga-
tóság munkatársai kiszáljanak 
a helyszínre, és ismertessék a 
működési feltételeket.

A helyi gasztronómiai pontok 
tervezet ismertetése érdekében 
november 15–29. között Hargi-
ta megye hét térségében tarta-
nak fórumot. November 15-én 
14 órától Galócáson, a Dumitru 
Gafton Általános Iskola sport-
termében a Maroshévíz és kör-
nyékén élők számára ismertetik 
a kezdeményezést, november 
16-án 15 órától Gyergyóremetén 
a közösségi házba várják a 
Gyergyó-térségi érdeklődőket.

PETHŐ MELÁNIA

Fórumok helyi vendéglátásról
Élménypedagógia a minden-

napokban! címmel rendezik 
meg idén a Gyergyószéki Pe-
dagógusok Fórumát. A Gyergyó 
Területi Ifjúsági Tanács ren-
dezvényét november 25–26-án 
tartják, a képzésre már lehet je-
lentkezni.

„Az élménypedagógia és an-
nak módszertana az egyik leg-
fontosabb és leghasznosabb 
megközelítés, amely által a 
diák-oktató-intézmény közös 
nevezőre juthat olyan módon, 
hogy mindhárom érintett fél azt 
lássa: ez nekem is és rólam is 
szól. Az idei Gyergyószéki Pe-
dagógusok Fórumán ezt a kér-
dést járjuk körül, minimális 
elmélettel, maximális játék-
orientáltsággal. Résztvevőink 
elsajátítják, kipróbálják és meg-
tanulják, hogy a hétköznapokat 
hogyan tudják hangulatosabbá 
tenni az iskolában. Hogyan fog-
ják tudni a diákok számára a 
tanulási hozadékot magasabb-
ra növelni. Hogyan fogják tudni 
játékká és élménnyé alakítani 
a tanulást” – olvasható az ese-
mény meghívójában. 

A szervező Gyergyó Területi 
Ifjúsági Tanács eseményajánló-

ja megjegyzi, nem igaz az, hogy 
a mai diákokat semmi sem ér-
dekli. „Meg kell találjuk a mód-
ját annak, hogy érdekelje őket. 
Viszont ehhez az ő nyelvükön, 
az ő fogalmaikon keresztül kell 
kommunikáljunk velük” – hang-
súlyozzák.

Az eseménynek a gyergyó-
szentmiklósi Rubin szálloda ad 

otthont. A szervezők tudatják, a 
képzésen való részvétel, a szál-
lás és az étkezés ingyenes. A 
helyek száma korlátozott.

A részletes program elérhető  
www.gytit.ro/pedaforum honla-
pon, ugyanitt lehet jelentkezni 
is a programra. Bővebb tájékoz-
tatás a 0740-607 529-es telefon-
számon igényelhető.

Idén is megszervezik a pedagógusok fórumát

Egy korábbi pedafórumon. A program idénre is sok gyakorlatot ígér
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