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> Leégett a Kamilla Panzió. Leégett a 
120 négyzetméter alapterületű Kamilla Pan-
zió a Bucsin-tetőn a hét végén, a keletkezett 
kár becsült értéke százezer lej. Mint Borsos 
Ferenc, a gyergyóalfalvi polgármesteri hiva-
tal katasztrófavédelmi felügyelője elmondta, 
a riasztás éjjel fél kettőkor érkezett, amire a 
helyszínre ért a helyi önkéntes tűzoltók és a 
gyergyószentmiklósi hivatásos tűzoltók két 
rohamkocsija, már lángokban állt az épü-
let. „Fennállt annak a veszélye, hogy a tűz 

átterjed a harmadik épületre is” – jelentette 
ki Borsos Ferenc, kifejtve, hogy szerencsére 
még időben érkeztek a tűzoltók, és sikerült 
megakadályozni. A felügyelő szerint egyéb-
ként a tűz minden bizonnyal a panzió köze-
lében épített generátorházban keletkezett, 
és innen terjedt át a panzióra. Mint mondta, 
a panzióban vendégeskedett néhány fiatal, 
nekik viszont sikerült kimenekülniük sze-
mélyes holmijaikkal együtt az égő épület-
ből, a szakemberek azonban semmi egyebet 
nem tudtak épségben kihozni a lángokból. 
( J. A.)

Körkép

ElkElt kuglipálya

Statikus mondja meg, 
mire használhatók a romok

MEgszáMláltattál. És híjával találtattál?

Nulláról táboroznak ma 
az EMI-sek

Bár hivatalosan csak holnap 
kezdődik, már tegnap többen 
érkeztek a Gyergyószentmiklós 
határában lévő Hétvirág Panzió-
hoz, hogy az EMI-tábor nulladik 
napján is jelen lehessenek. a he-
tedik alkalommal megrendezett 
táborba több mint száz előadót 
várnak, és a szervezők remélik, 
rendellenességektől mentes ren-
dezvény lesz. 

B. K.

Kilenc tematikus sátor, kis- 
és nagyszínpad, előadá sok, 
foglalkozások, borkósto-

lók és koncertek képezik a VII. 
EMI-tábor kínálatát. A tavaly 17 
000 napi látogató volt, legalább 
ekkora érdeklődésre számítanak 
idén is az Erdélyi Magyar Ifjak. 
A több mint 200 000 lejes költ-
ségvetésű rendezvényen kissé 
megnövekedett belépti díj fejében 
lehet részt venni: 21 lej a napi-, 93 
lej a hetijegy ára. 

„Az idén először lesz Mentőcso-
port-sátor, a tavalyi Szórvány-sátrat 
pedig idénre Népesedés-sátorral 
bővítettük ki, hisz a tábor egyik 
fő témája a 2012-es népszámlálás, 
mottója is ehhez kapcsolódik: Meg-
számláltattál. És híjával találtattál?” 
– tájékoztatott Lovassy Cseh Tamás 

sajtós kapcsolattartó. Több mint 
száz előadót hívtak meg, politikai, 
közéleti, oktatási témák kerülnek 
feldolgozásra, a gyereksátor idén a 
legkisebbek számára is nyitott lesz, 
akár pár hónapos csecsemőknek is 
teret alakítanak ki. A tábor terü-
letén lehet hideg és meleg élelmet 
vásárolni, lesz italmérés, így tilos 
a tábor területére alkoholt kintről 
bevinni. 

Az idei rendezvény szervező-
csapata 110 fős, a szükséges anya-
gi alapra pályázatok útján, illetve 
támogatók jóvoltából tettek szert, 
remélik, a különbözetet a belépti 
díjak fedezik. Gyergyószentmiklós 
önkormányzata is segíti a rendez-
vényt, készpénzzel ugyan nem já-
rult hozzá a kiadásokhoz, de mun-
kagépekkel állt a szervezők rendel-
kezésére. 

Lovassy elmondta, immár meg-
szokták, hogy különböző ellenőrző, 
rendfenntartó szervek is megjelen-
nek a táborban, számítanak rájuk, 
és remélik, nem találnak majd sem-
milyen rendellenességet. 

Ma, a nulladik nap estéjén egy 
bulival ünnepelnek a megérkezett 
táborlakók, a hivatalos megnyitóra 
holnap 12 órakor kerül sor a Hétvi-
rág Panzió udvarán felállított nagy-
színpadon. 

Táborverés Gyergyószentmiklós határában. Kezdődik a VII. EMI-tábor fotó: balázs katalin

Épül-szépül Gyergyóremete köz-
pontja annak a négy projektnek 
köszönhetően, amely egymással 
párhuzamosan zajlik a községben. 
A munkálatok során felújítják a 
község iskoláit, új egészségház 
épül, a hajdani községháza turisz-
tikai központtá vedlik, megújul a 
park és még szökőkút is lesz.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Gyergyóremete lassan in-

kább egy takaros svájci 
városkához kezd ha-

sonlítani, semmint egy székelyföldi 
községhez” – állapította meg nem kis 
irigységgel a hangjában egy világot járt 
szomszéd falusi atyafi az utóbbi hóna-
pokban végbement változások láttán. 

A községközpontban látványos a 
változás. Az új községháza előtt a régi 

park helyén szép tágas tér lett, padok-
kal, zöldövezetekkel, fákkal és virá-
gokkal, legszembetűnőbb azonban a 
villanyvezetékek és a huzalok hiánya. 
De az egykori községháza rozzant 
épülete is komoly változáson ment át, 
csupán a megmaradt homlokzat sejteti, 
hogy régi épület volt ott valaha. „Négy 
projekt zajlik jelenleg egymással pár-
huzamosan a község központjában, és 
mindegyik valamilyen szinten azt cé-
lozza, hogy szebbé, gondozottabbá vál-
jon a környezetünk” – mondja Laczkó 
Albert Elemér polgármester, kifejtve, 
igyekeztek minél több pályázati lehető-
séget megragadni ennek érdekében. A 
park felújítása része a Borvizek útja pro-
jektnek, amelyből Remetén több mint 
460 ezer eurót fektetnek be. Ebből az 
összegből újítják fel a régi fürdőt is, a 
községi parkot, a központban az utat, 
de lesz díszkivilágítás és szökőkút is. A 

pályázat önrészeként az önkormány-
zat feladata volt a légi vezetékek föld 
alá rejtése. Regionális operatív prog-
ram keretében egymillió eurót nyert a 
község az iskolák felújítására, ebből az 
összegből hat épületet újítanak fel, és 
új szárnyat építenek a központi Fráter 
György iskolához. A vidékfejlesztési 
alapnál nyert  500 ezer lejből turiszti-
kai információs központ létesül a régi 
községháza helyén. „Ez egy új, modern 
épület lesz, csupán az épület út felőli 
fala marad a régi” – magyarázta a pol-
gármester, kifejtve, hogy a régi épület 
egyébként annyira tönkrement, hogy 
kénytelenek voltak lebontani, ám a 
szép, patinás régi homlokzatot meg-
őrizték. Befejezéséhez közeledik az új 
egészségház, ahol elsősorban orvosi és 
szakorvosi rendelők lesznek, de itt kap 
helyet a mentőszolgálat és az önkéntes 
tűzoltóság is. 

Megszabadult Gyergyó szent mik-
lós önkormányzata a Stadion 
utcai omladozó kuglipálya épü-
letétől. A romos ingatlan 30 ár 
területtel 230 ezer lejért kelt el. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Fundamenta Kft. vásárolta 
meg azt a téglaépületet, amely 
több mint harminc éve teke-

pályának épült, befejezésére azonban 
soha nem került sor. A múlt rendszeri 
elképzelések helyett szégyenfoltja lett 
a városnak, ott találtak menedéket a 
hontalanok, kábítószeresek, többen 
odahordták a háztartási hulladékot is, 
ami pedig mozdítható volt, elvitték. 

Több szervezet is érdeklődött ko-
rábban az ingatlan iránt, viszont sor-
ban rájöttek, feljavítására nem tudják 
előteremteni az anyagi keretet. Nem-
rég gazdára lelt, egy helybéli vállalko-
zó vásárolta meg 30 ár területtel. Már 
hozzáláttak a kerítés elkészítéséhez, az 

épület feljavítása előtt viszont nagy-
takarításra lesz szükség. „Százhatvan 
tonna szemét van az épületben, ezt 
próbáljuk eltávolítani, de első lépés-
ként fertőtleníteni kellett, hisz bol-
hával is tele volt” – mondja Sándor 
Pongrác vállalkozó. Nem cáfolta a hí-
reket, miszerint panzió lesz a kuglipá-
lya helyén, ám a befektetés mértékéről 

nem tudott beszélni. Mint mondta, a 
statikai felmérés fogja eldönteni, onta-
ni kell-e, vagy lehet a meglévő falakra 
tovább építkezni. 

Hogy megéri-e a vételárként kifi-
zetett 230 ezer lejt, arra még nem tudja 
a választ a cégvezető – mint mondta, 
őt az épület elhelyezkedése motiválta 
a vásárra. 

BEruházások gyErgyórEMEtE központjáBan

Pályázati pénzekből szépül a község

Kuglipályából vendégfogadó lesz a tervezett sportbázis mellett fotó: balázs katalin


