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> Két díjat hozott a nagybányai Atelier 
Fesztiválról a Figura Stúdió Színház. A szak-
mai zsűri különdíját és a legjobb koreográfus-
nak járó díjat adták a június 12–18. között 
Nagybányán szervezett Atelier Fesztiválon a 
gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház-
nak. A társulat a nagyszabású seregszemlén, 
amelyen japán, finnországi, magyarországi és 
lengyelországi társulatok vettek részt, Bozsik 
Yvette Játszótér című mozgásszínházi darabját 
mutatták be. Mint Béres László színházigaz-

gató a Hargita Népének kifejtette, a budapes-
ti táncművész produkcióját közönségsiker is 
övezte, hiszen a nagybányai színházkedvelők 
állva tapsolták meg a gyergyóiak fellépését.

> Új táblák jelzik az irányt. Több olyan 
útkereszteződés van Gyergyószentmiklóson, 
melyekben nem jelzi tábla, melyik út hová 
vezet, ez pedig nap mint nap sok bonyodal-
mat okoz az idegen autósoknak. Többek kö-
zött emiatt döntött úgy a városvezetés, hogy 
új irányjelző táblákat helyez el. Nagy Zoltán 
alpolgármester elmondta, még elődje, Lázár 

Zoltán rendelte el az új táblák elkészíttetését, 
melyek most sorra helyükre kerülnek. Mint 
részletezte, már kilenc új irányjelzőt helyez-
tek ki a város különböző részein, és még közel 
ugyanannyit fognak az elkövetkező napokban. 
Új tábla jelent meg például a Bucsin és Virág 
negyed találkozásánál, ahol több utca keresz-
tezi egymást, valamint a Kossuth Lajos és a 
Tűzoltók utca sarkán. Ugyanakkor nemcsak új 
táblák kerülnek ki, a városvezetés a megrongá-
lódottakat is lecseréli. Az irányjelzőket az elő-
írásoknak megfelelően, a rendőrséggel egyez-
tetve készítette el egy gyergyószentmiklósi cég. 

Egyéb munkálatnak is nekilátnak hamarosan a 
város utcáin, járdajavítás kezdődik – közölte az 
alpolgármester. Folytatják a Virág negyedben 
elkezdett térkövezést, a művelődési központ 
előtt rendbe teszik a járdát. A Kórház utcában 
és a városi kórház előtt is feljavítják a járófelü-
letet. A főtéren a nagyáruház felőli részen fel-
szedik a néhány éve lerakott kövezetet, mivel a 
magas járda veszélyes a járókelők számára – ide 
is térkő kerül majd. A későbbiekben a polgár-
mesteri hivatal előtti járda szépítését is terve-
zik. Minderre idén 170 ezer lejt különített el 
a városvezetés.

Hét elejétől immár a kívül-belül 
fel  újított, a mai kor igényeinek 
meg felelő polgármesteri hivatal-
ban fogadják az ügyfeleket Gyer-
gyószárhegyen. A másfél évig 
elhúzódó munkálatokat egy helyi 
építkezési cég, a Szikla House Kft. 
végezte, a 800 ezer lej összértékű 
beruházást részben a kormány fi-
nanszírozta, részben pedig megyei 
és helyi önkormányzati alapokból 
valósították meg.

HN-információ

„Nincs még minden a 
helyén, de hétfőtől 
már itt fogadjuk az 

ügyfeleket” – jelentette ki a Har-
gita Népe kérdésére Gábor László 
gyergyószárhegyi polgármester, 
kifejtve, időbe telik, amíg a hivata-
li alkalmazottak belakják a tágassá 
vált épületet, illetve az ügyfelek 
megszokják, hogy már nem a kul-
túrotthon emeleti termeinek ajta-
ján kell kopogni ügyes-bajos prob-
lémáik intézése végett. A több mint 
százéves épület felújítása – mint a 

polgármester hangsúlyozta – nem-
csak azért volt esedékes, hogy a 
testvértelepülési küldötteket ne 
kelljen „szemlesütve fogadni”, ha-
nem mert a megrozzant szerkezetű 
építményben már életveszélyes volt 
tartózkodni. Ezt mellesleg megerő-
sítette Oláh László, a munkálatokat 

végző építőcég vezetője is, elmond-
va, hogy az épület tetőszerkezete 
alaposan megrongálódott, külö-
nösen a jobb szárny került annyira 
rossz állapotba, hogy bármikor ösz-
szedőlhetett volna.

A polgármester szerint az sem vé-
letlen, hogy ilyen állapotba került az 

épület, hiszen megépítése óta mind-
össze kisebb állagmegőrző javításo-
kat végeztek rajta, a teljes felújításhoz 
szükséges pénzalapot másfél évvel 
ezelőtt sikerült megszerezni. A mun-
kálatok során teljesen felújították és 
újrafestették az épület külső falait, 
megőrizve a múlt századelő építke-
zésére jellemző eklektikus jegyeket, 
belül pedig a tetőtér beépítésével 
gyakorlatilag kétszeresére növelték 
a lakható felületet. Így a tetőtérben 
három új irodát és egy több funk-
ciót ellátó termet alakítottak ki, ez 
utóbbi tanácsteremként és eskető te-
remként szolgál, de használható akár 
százférőhelyes konferenciateremként 
is. Alul tágas és világos fogadóterem-
be léphetnek be az ügyfelek, ahon-
nan a két leggyakrabban látogatott 
iroda – a mezőgazdasági és szociális 
iroda – nyílik, illetve szintén az alsó 
szinten kapott helyet a polgármeste-
ri, alpolgármesteri és a jegyzői iroda. 
Emellett nyílászárókat cseréltek, fel-
újították a villanyhálózatot, központi 
fűtéssel és belső térfigyelő kamerák-
kal szerelték fel az épületet. 

Kívül-belül felújították a szárhegyi községházat. Szép és tágas lett a százéves épület
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Riadalmat keltett 
a gázszivárgás 

Leütötte egy autó a Hargita Gáz Rt. 
egyik gázvezetékének légtelenítő 
csapját Gyergyószentmiklóson a 
vasúti átjáró közelében tegnap 
a kora délutáni órákban. Emiatt 
közel két órán át szünetelt mind 
a vasúti, mind a közúti forgalom 
a csomópontnál. A meghibásodás 
nem okozott balesetet, az anyagi 
kár felmérése folyamatban van.

HN-információ

„A süvítésre és az erős gáz-
szagra lettünk figyel-
mesek, aztán hama-

rosan megjelentek a rendőrök is” 
– magyarázta egy, a közelben lakó 
szomszéd, kifejtve, hogy eleinte 
azt sem tudták, mi okozza a zajt, 
illetve hogy honnan jön a tömény 
gázszag. Azt azonban többen is ál-
lították, hogy a furcsa süvítő hang 
a gázszaggal párosítva komoly ria-
dalmat keltett. „Értesüléseink sze-
rint állítólag egy autó ütötte le az 
egyik gázvezeték légtelenítő csap-
ját” – jelentette ki érdeklődésünk-
re Bálint Kinga, a Hargita Gáz Rt. 
kommunikációs menedzsere, egy 
szemtanú viszont állítja, hogy egy 
bákói rendszámú utászautó ütötte 
le a légtelenítőt.

Amint a gázszolgáltató tudo-
mást szerzett a meghibásodásról, 
azonnal leállította a gázszolgáltatást 
Gyergyószentmiklóson az esetleges 
robbanás, illetve tűz kitörésének 
megelőzése végett. Ugyanakkor a ja-
vítási munkálatokat sem kezdhették 
el a helyi és a Székelyudvarhelyről 
érkezett szakemberek mindaddig, 
amíg a gázvezetéket nem fe szült-
ségmentesítették. „Szerencsére csak 
a légtelenítő csap hibásodott meg, 
a vezetéknek nem lett semmi baja” 
– magyarázta Bálint Kinga, hozzá-
téve, ezt a hibát rövid idő alatt ki-
javították, így hozzávetőleg három 
órán keresztül szünetelt a gázszol-
gáltatás Gyergyószentmiklóson. A 
kommunikációs menedzser érdek-
lődésünkre azt is kifejtette, hogy a 
szakemberek véleménye szerint reá-
lis robbanásveszély nem állt fenn, vi-
szont tűzveszély igen, emiatt állítot-
ták le mind a közúti, mind a vasúti 
közlekedést. Az ügyben vizsgálatot 
folytat a rendőrség, a tényleges kárt, 
vagyis a levegőben elillant gáz meny-
nyiségét azután tudják pontosan 
megállapítani, hogy leolvassák a mé-
rőműszereket.

Égett a gólyafészek. Kigyulladt egy gólyafészek egy gyergyóújfalvi 
villanyoszlop tetején, a szomszédos ház lakói azonnal értesítették a tűzol-
tókat. Közben az összesereglett bámészkodók a gólyák életéért aggódtak, 
a gólyaanya pedig egy percig sem hagyta ott kicsinyeit. Olyan helybéli is 
volt, aki felajánlotta, szükség esetén felneveli a kis gólyafiókákat. A veze-
ték áramtalanítását követően végül a tűzoltóknak sikerült megfékezniük 
a lángok továbbterjedését, és megállapították, a gallyakat lángra lobbantó 
szikrát rövidzárlat okozta.  fotó: lázár hajnal


