
2 0 1 8 .  N O V E M B E R  1 5 . ,  C S Ü T Ö R T Ö K2 A K T U Á L I S #csúszásmentesítés   #hóeke  #pályázat 

Bármikor lehavazhat
Gyergyószentmiklós felkészült a télre

• Minden szükséges 
eszköz és anyag elő 
van készítve ahhoz, 
hogy ha lehavaz, 
Gyergyószentmiklós 
közútjairól el lehessen 
takarítani a havat, 
csúszásmentessé 
tenni az úttesteket 
– jelentette ki megke-
resésünkre Len Emil 
alpolgármester.

GERGELY IMRE

A szükséges mennyiségű 
csúszásgátló anyagot, sót 
és homokot már korábban 

beszerezte a Vitalissima, és a na-
pokban a szükséges gépeket is át-
vette az önkormányzati tulajdonú 

cég. A városi közutak téli karban-
tartása, akárcsak az elmúlt télen, 
ezúttal is a Vitalissima feladata 
lesz, a cég hosszú távon kötött erre 
szerződést az önkormányzattal. 

Ennek fontos része, hogy a város 
birtokában levő gépeket használ-
hatja a Vitalissima. Két hóekével is 
felszerelt traktor pótkocsival és egy 
rakodógép áll rendelkezésre, de ha 
szükséges, akkor a mellékgazda-
ságnál maradt buldoex kavátor is 
be tud segíteni abba, hogy időben 
takaríthatóak legyenek a közutak. 
A jövő héten érkezik meg Gyergyó-
szentmiklósra az a gréder, amelyet 
most vásárolt az önkormányzat, és 
amelynek elsődleges szerepe a föl-
dutak karbantartása lesz, de alkal-
mas a hó eltakarítására is – mond-
ta el Len Emil. 

A csúszásmentesítési munkafo-
lyamat során elsőbbséget élveznek 
az országutak városon átvezető sza-
kaszai (amelyek immár szintén a 
város hatáskörébe tartoznak), ame-
lyek a legforgalmasabbak is. Ezeket 
követően kerülnek sorra az egyéb 

kategóriájú utak és mellékutcák. 
A lakónegyedekben a hó el-

takarítása nem kis fejfájást je-
lent, hiszen a szűk útvonalakon 
rengeteg autó parkol, nagyobb 
gépekkel nem lehet itt munkát 
végezni, de igyekeznek majd 
megoldást találni erre is – ígéri az 
alpolgármester.

A járdák takarítása ezen a télen 
is a szociális segélyben részesülők 
feladata lesz, a kötelező munkaórák 
alatt. Más a helyzet azon járdák ese-
tében, amelyek magánszemélyek 
házai, cégek ingatlanjai előtt hú-
zódnak –  ezek tisztán tartása az 
adott ház, épület tulajdonosának 
kötelessége.

Len Emil hozzátette, tavalyhoz 
képest idén sokkal jobb helyzet-
ben várják a telet, hiszen múlt év 
novemberében a szükségesnél jó-
val kevesebb csúszásgátló anyag 
volt raktáron, és éppenhogy si-
került átvészelni a telet ebből a 
szempontból.

Tegnaptól csapadákosra 
váltott az idő. Számítani lehet a 
havazásra
 

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

A z Élmény Alap őszi kiírásán is 
ifj úsági kezdeményezések meg-

valósítására és egyéni ösztöndíjak 
elnyerésére lehet pályázni. E kiírás 
elsősorban 14-25 év közötti fi ata-
loknak szól – magánszemélyeknek 
és csoportoknak. „Az Élmény Alap 
célja a gyergyói fi atalok támogatá-
sa abban, hogy aktív élményekben 
részesüljenek a természetben és 
emberi közösségekben. Fejlődjön 
kezdeményezőkészségük, közösségi 
gondolkodásuk, megtapasztalják a 
tanulás- és tehetségük kibontakoz-
tatásának örömét” – ismertette a ku-
rátor. Kihangsúlyozva: „Az Élmény 
Alap ösztöndíj elnyerésének feltéte-
le, hogy a támogatottak is felajánla-
nak valamit a közösségnek, élményt 
nyújtsanak.” Hasonlóan a tavaszi ki-
íráshoz, a keretösszeg 8500 lej, 3500 

lej jut ösztöndíjakra és 5000 lej kez-
deményezésekre van szánva.

Az erőforrásközpont a pályázók 
számára egész napos felkészítőt, pá-
lyázatíró képzést tart. November 17-
én, szombaton 10 órakor a gyergyó-
szentmiklósi Szent István plébánia 
nagytermében várják az egyéni ösz-
töndíjra pályázókat, illetve a csapa-
tokat, hogy segítsenek az induláshoz.

A pályázatokat elektronikus for-
mában november 22-ig várják. A 
pályázók a tervek szerint a Szent 
Miklós Napokon személyesen is be-
mutatják pályázataikat a kuratórium 
tagjainak, és szintén a december ele-
ji városnapokon hirdetik ki a nyerte-
seket is. További részletek: https://
eroforraskozpont.ro/elmenyalap
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• Újabb pályázatot hirdet gyergyószentmiklósi magán-
személyek, csoportok számára a Gyergyói Közösségi 
és Szociális Erőforrásközpont az Élmény Alap segítsé-
gével. A pályázati határidő lejárta előtt hétvégén kép-
zést tartanak, hogy a jó ötletek a formaságok miatt ne 
maradjanak ki a támogatásból. Az Élmény Alap kuráto-
rával, Dániel Botonddal beszélgettünk.

Dávid Ferenc emlékünnep
Kopjafaavatással egybekötött ünnepi istentisztelettel és ünnepéllyel 
emlékezik az egyházalapító püspökre, Dávid Ferencre a Gyergyó-
szentmiklósi Unitárius Egyházközség a vallásszabadság törvénye 
kihirdetésének 450. évében. November 18-án, 11 órától tartják az 
ünnepi istentiszteletet, amelyen a szószéki szolgálatot Nagy László, a 
Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze, korábbi 
esperes végzi. Ezt ünnepi műsor és kopjafaavató követi. A kopjafa az 
unitárius hívek összefogása által valósult meg, a homoródkarácsony-
falvi unitárius Gábos Albert munkája. 15 órától könyvbemutatóra kerül 
sor: Pál János, homoródszentmártoni unitárius lelkész, egyháztör-
ténész Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház 
szerepkörei (1945-1965) című munkáját mutatják be, a szerzőt Tőkés 
Lehel kérdezi majd. (G. I.)

• RÖVIDEN 

A lényeg az élménynyújtáson van 
ezúttal is

▾   FOTÓ:BARICZ-TAMÁS IMOLA




