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Körkép
csík

Nem hiszi el, hogy válság van az, aki a hosszú hétvégén 
autóval próbálta megközelíteni a Gyilkos-tó és a Békási-szoros 
környékét. Autó autót ért mindkét irányban, képtelenség volt 
parkolóhelyet találni az üdülőtelepen, s nehéz volt megállni a 
szorosban is. Mintha a fél Gyergyói-medence és a fél Moldva 
felkerekedett volna, hogy az Isten áldotta szépségű természeti 
környezetben múlassa az államivá is tett egyházi ünnepet. 
Nagyon sok olasz rendszámú autót lehetett látni, s ha utasa-
ikkal találkoztunk, többnyire moldvai akcentussal beszélték 
a román nyelvet. Tehát vendégmunkások voltak, akik – ki-
használva a vakációt, a hosszú hétvégét – hazajöttek kicsit 
rokont látogatni, s megmutatni autójukat. Ugyanez zajlott 
a kilencvenes években a székely falvakban: akkor a fiatalok 
magyar rendszámú autóval tértek haza, s nem volt ritka a 
„bordon” felejtett kék „pasaport” látványa sem, mintegy jelez-
ve, hogy tulajdonosa Magyarba’ befutott ember lett.

A Békási-szorosban álló bódék hosszú sora és a vásárlók tö-
mege is azt jelzi, hogy nincs válság. Legalábbis gazdasági vál-
ság. Mert a bódék puszta jelenléte a környezetvédelmi területen 
arra vall, hogy értékválság van. S ez a válság egyre mélyebb.

S a gazdasági válság létét cáfolja az út mentén álló egyet-

len mobilvécé is: majdnem színültig volt, bizonyságául an-
nak, hogy van mit enni…

Gyergyószentmiklóstól a szorosig s vissza piknikező társa-
ságokkal volt tele az út mente. Míg a fehérnépek a miccsel és a 
zöldségszeleteléssel bíbelődtek, a férfiak hasznosan töltötték az 
időt: autót mostak a patakban, hadd érezzen szegény jószág 
egy kis kényeztetést a természet lágy ölén. Füstölt minden 
patak száda, minden kis völgy, de láttunk olyan családot is, 
amelyik az út mellett, a parkoló aszfaltján állította fel grill-
sütőjét, kempingasztalkáját. Képzelem, hogy a benzingőzből-
porból hazatérve büszkén mesélték rokonaiknak, barátaiknak 
és üzletfeleiknek, hogy a zöldben töltötték az ünnepet.

A Gyimesi-szorosban egészen más kép fogadta az arra-
járót: vasárnapiasan nyugodt forgalom, ünneplőbe öltözött 
emberek, s egy-két magyar turista, aki a völgy községeinek 
nevezetességeit látogatta meg, zarándoki áhítattal keresve fel 
a gyimesbükki őrházat, végighallgatva benne Bilibók Ágos-
ton értő és szívből jövő magyarázatát.

Lám, ez a kis gyűjtemény tárt kapukkal várta a betérőt. 
Ezzel szemben hétfőn – a hosszú hétvége utolsó napján – zár-
va volt a közgyűjtemények többsége, nem lehetett meglátogat-
ni sok múzeumot, emlékhelyet.

– Itt nincs gazdasági válság – állapították meg vajdasági 
magyar barátaink, akiknek kutyafuttában próbáltunk ízelí-
tőt adni a Székelyföld és a szász vidék nevezetességeiből. – Ha 
annyira kellene a pénz, legalább a nagyobb turistaáradattal 
kecsegtető ünnepeken nyitva tartanának.

Maradjunk ennyiben...

Hosszú hétvége
        NézőpoNt n Sarány István

A csíkszeredai gimnázium kerítésén dolgozó kőművesek. Csak a régit újítják fel fotó: mihály lászló

GImnázIum-felújítáS

Bútorozzák a központi épületrészt
Végéhez közeledik a csíkszeredai 
gimnázium központi épületrészé-
nek felújítása, emeletről emeletre 
haladva hagyják el a munkások a 
terepet, és fokozatosan költöznek 
vissza régi helyükre az osztályter-
mek, laboratóriumok, irodák, és 
persze a könyvtár is. Az épület-
rész az iskolakezdésre kívülről is 
megújul. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Átadási fázisban van már a csík-
szeredai gimnázium központi 
épületrészének második eme-

lete, jövő héten ott megkezdődik az 
osztálytermek berendezése. Zakariás 
István, a gimnázium épületének fel-
újítását végző cégcsoport képviselője 
azt mondta, a második emelet átadása 
után lefelé haladva, szeptember 3-ig 

fokozatosan elhagyják a terepet a mun-
kások, átadva helyüket azoknak, akik 
az osztálytermek, laboratóriumok, iro-
dák berendezését végzik. A könyvtár 
felújított termeibe már pakolják vissza 
a könyveket, néhány laboratóriumban 
már helyükön vannak a berendezési tár-
gyak, a szeptember iskolakezdésre tehát 
teljesen készen áll majd a központi épü-
letrész. És nem csak az: a most felújítás 
alatt álló északi szárnyban is átadnak a 
tanévkezdésig néhány, már felújított 
osztálytermet, hogy a gimnáziumban 
zavartalanul indulhasson az oktatás. 

Az északi szárny egyébként az utol-
só a felújítási munkálatok sorában, itt 
még javában folyik a munka. Zakariás 
István szerint a falak letisztítása nyo-
mán itt kevesebb régi faldíszítő minta 
került elő, mint a déli szárnyban, illetve 
a középső épületrészben, ami minden 
bizonnyal azzal magyarázható, hogy 
ebben az épületszárnyban egyszerűbb 

volt hajdanán a falak díszítése, mint a 
másik két szárnyban. 

Ami az épület külső felújítását 
illeti, nemsokára az is véget ér: a 
központi épületrész a tanévkezdésre 
kívülről is teljesen megújul, az észa-
ki szárny pedig szeptember végére 
kap új külsőt. A gimnázium Márton 
Áron utcai kerítését is lebontották 
már, ám újat nem készítenek, hanem 
a régi kerítést újítják fel, és az épület 
színével találó árnyalatra festve állít-
ják vissza a helyére. 

 
A könyvtár felújított 
termeibe már pakolják 
vissza a könyveket, né-
hány laboratóriumban 
már helyükön vannak a 
berendezési tárgyak.

Szeptember 1-jén kezdődik Csík-
szeredában a fűtésrendszer fel-
töltése, a Goscom Rt. ezért arra 

kéri azokat a lakókat, akik a tömb-
házak belső hálózatán munkálato-
kat végeznek, hogy augusztus 31-ig 
véglegesítsék azokat. A közüzem 
ugyanakkor arra is felhívja ügyfelei 
figyelmét, hogy amennyiben a fű-
tésrendszerről való leválás mellett 
döntöttek, még augusztus folyamán 

jelentkezzenek a Goscom székhe-
lyén a műszaki véleményezéshez 
szükséges iratokkal, hogy a rendszer 
feltöltése előtt legyen lehetőség a 
lakás távhőről való leválasztására is. 
Ezt az érvényben levő jogszabályok 
értelmében a szolgáltatónak kell el-
végeznie, ellenkező esetben a lakók 
csak jövőben tudnak leválni a rend-
szerről – áll a lapunkhoz eljuttatott 
közleményben.

méG két hét munkálAtokrA

Feltöltik a távhőrendszert

tüzet kiáltott. Egy csicsói tűzesethez riasztották tegnap délben a 
katasztrófavédelem munkatársait: a 112-es sürgősségi segélyhívó szám-
ra beérkezett hívás szerint egy tömbházlakás égett a felcsíki településen. 
Az összesen három autóval a helyszínre érkező tűzoltók és mentősök 
azonban nem találtak semmilyen tűzre utaló jelet, sőt csődület is csak 
azt követően keletkezett a tömbházak körül, hogy az emberek meg-
hallották a szirénák hangját. Mint kiderült, egy nő amiatt riasztotta a 
tűzoltókat, mert élettársa magára zárta közös lakásukat, és azzal fenye-
getőzött, hogy magára gyújtja azt. Mivel a férfi sem a rendőrség, sem 
a tűzoltók felszólítására nem nyitott ajtót, utóbbiak végül az ablakon 
keresztül hatoltak be a lakásba, ahol alvás közben találták a korábban 
állítólag fenyegetőző férfit. Azt mondta, nem volt semmi hasonló szán-
déka, ő csak békésen szeretett volna pihenni. A katasztrófavédelem 
munkatársai azonban megállapították: a lakásban meg volt nyitva a 
gázcsap, miközben a férfi aludt. fotó: mihály lászló


