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> Vargha Mihály-kiállítás és könyv-
bemutató. Holnap 18 órakor nyílik Var-
gha Mihály szobrászművész Bálványok 
című egyéni tárlata a gyergyószentmiklósi 
Tarisznyás Márton Múzeumban. A kiállí-
tást Köllő Miklós műépítész nyitja meg. 
Ugyanekkor Szücs György Vargha Mihály 
című monográfiáját Sarány István, a Pallas-
Akadémia Könyvkiadó főszerkesztő-he-
lyettese ismerteti. Az esemény házigazdája 
Csergő Tibor múzeumigazgató.

> Gyergyócsomafalva is beszállt a 
RobinWood Plus projektbe. A Robinwood 
Plus európai uniós projektben való részvétel-
ről írt alá együttműködési szerződést Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke és 
Márton László-Szilárd, Gyergyócsomafalva 
polgármestere szeptember 26-án. A szerző-
dés értelmében a csomafalvi tanács a projekt 
Sharewood című alprogramjában vesz részt, 
és a négy partnerrégiót képviselő helyi önkor-
mányzattal hasznos tapasztalatokat, követen-
dő példákat oszt meg az erdőgazdálkodást 
illetően. „A csomafalviak 400 éves múltra 

visszatekintő fenntartható erdőgazdálkodása 
elegendő szellemi tőkét biztosít a projekt-
ben való részvételre” – hangsúlyozta Márton 
László-Szilárd polgármester, elmondva, hogy 
ez a hosszú időszak követendő példával szol-
gálhat a nyugati közösségek számára, ugyan-
akkor tanulni is szeretnének a partnerektől 
olyan dolgokat, ami hiányosság a mi vidékün-
kön. A program részleteit egyébként Miklóssy 
Ildikó, a megyei tanács energiatakarékossági 
közszolgálatának igazgatója ismertette. „Azt a 
pénz, ami most Csomafalva kasszájába kerül, 
ezúttal nem aszfaltozásra költik, hanem az 

elmék, a hozzáállás csiszolására fordítják” –  
közölte Borboly, kifejtve, hogy az 58 600 euró 
a közösség előrelépését szolgálja. Mint mond-
ta, nem elég egy ágy a szálláshelyen a turisták 
visszacsábításához, jól kigondolt marketing-
fogások kellenek és összefogás a jól menő 
vendéglátóiparhoz. Kis településen egy be-
fektető mindent nem tud megcsinálni, ezért 
kell az összefogás. „Nem kell hamar túladni 
a fán, hanem helyi mesterek építsenek belőle 
helyi tulajdonban levő panziót” – fejtegette 
Borboly, hangsúlyozva, hogy ebben rejlik a 
RobinWood Plus projekt igazi haszna. (J. A.)

Körkép

A Szárhegy–Csíkszereda sza-
kaszon közlekedő személy-
gépkocsik kisebb, a kamionok 
nagyobb kitérővel juthatnak át 
Gyergyószentmiklóson, a te-
herforgalmi út egy szakaszán 
ugyanis időlegesen szünetel a 
forgalom. Tegnap a Bucsin és 
Virág negyed közötti részen el-
kezdték a körforgalom építésé-
nek munkálatait.

B. K.

Körforgalom könnyíti majd 
a közlekedést a Virág és 
Bucsin negyed Tűzoltó 

utcai kereszteződésénél, a Szent 
István-templom mellett. A városi 
közlekedés-korszerűsítési terv 
alapján tegnap kezdték el a hely-
színi munkálatokat útlezárással, 
forgalomeltereléssel, valamint az 
ott lévő zöldövezet fáinak kivá-
gásával. A kis parkot, amelynek 
helyére a körforgalom készül az 
Amőba Öko Központ tagjai fásí-
tották, több szülő is jelezte, gye-
rekét rosszul érinti, hogy az általa 
locsolgatott facsemetéket – ame-
lyek immár nagyra nőttek – most 
kivágják. 

Nagy Zoltán alpolgármes-
ter elmondta, a környezetvédő 
szervezet vezetőivel felvették a 
kapcsolatot, hogy azokat a fá-
kat, melyek megbírnák az átül-
tetést, földlabdával emeljék ki, 
szállítsák új helyre. Megoldást 
nem találtak, ráadásul a kerté-

szeti szakemberek is azon a véle-
ményen vannak, hogy ezek a fák 
túlnőtték azt a méretet, mikor 
még költözhetők. 

– Csak annyit vágunk ki, 
amennyi feltétlenül szükséges a 
terv szerinti forgalomkiépítéshez 
– közölte lapunkkal Rákosi Csaba 
mérnök, a kivitelező Multipland 
Kft. képviselője.

Nagy Zoltán alpolgármester 
közölte, a körforgalom kiépítése 
után nagyobb lesz a zöldövezet, 
mint eddig, és a város több te-
rületén is fásítást terveznek jövő 
tavasszal.

Egyébként az új körforgalom 
megvalósítása 234 000 lejből 
történik, városi költségvetésből, 

s bár a szerződésben 10 hónapos 
kivitelezési idő szerepel, a téren 
található tábla és a Multipland 
képviselője szerint is egy hónap 
elegendő a munkálatok e fázisá-
nak kivitelezéséhez. A terv máso-
dik szakaszaként a szomszédos te-
rületen, a Szent István-templom 
körül parkosítanak.

GyerGyószenTmiklósi Beruházás meGyei és helyi alapokBól

Épül a könyvtár fűtésrendszere

megyei és helyi önkormányza-
ti pénzalapokból újították fel 
a gyergyóditrói polgármesteri 
hivatalt, a munkálatokat helyi 
cégek végezték, de a hivatali 
alkalmazottak is kivették belő-
le a részüket.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nyílászárók cseréjére pá-
lyázott negyvenezer lejt 
a gyergyóditrói önkor-

mányzat Hargita Megye Tanácsá-
nál, ebből az összegből készítették 
el a hőszigetelt, fa alapanygú ajtó- és 
ablaktokozatokat. A megyei tanács-
tól kapott pénzhez helyi költségve-

tésből még hozzátettek 120 ezer 
lejt, ebből belső felújítási munkála-
tokat végeztek, illetve elkezdték a 
külső burkolat felújítását.

– A falak hőszigetelése nem 
volt indokolt, ugyanis hatvan centi 
széles külső fala van az épületnek 
– közölte Puskás Elemér polgár-
mester, kifejtve: úgy oldották meg 
a felújítási munkálatokat, hogy az 
épületben zajló tevékenységet ne za-
varja. Vagyis nem költöztettek más 
épületbe irodákat, hanem augusz-
tusban két hétre felfüggesztették az 
ügyfélfogadást, ezalatt a hivatali al-
kalmazottak egy része letöltötte pi-
henőszabadságát, mások viszont 
meszelő- és mázolóecsetet ragad-

tak, és munkaidejük alatt kaláká-
ban szépítették munkahelyüket.

– Mindenki készségesen segí-
tett, még a főkönyvelőnő is festett, 
mázolt, takarított – mondta a pol-
gármester, kifejtve, hogy a kőműves-
munkát egy helyi cég végezte el, de a 
festés-mázolást kalákában oldották 
meg, ezáltal jelentős pénzösszeget 
spórolva. Az ügyfélfogadásban sem 
volt különösebb fennakadás, hiszen 
olyan időszakot választottak a mun-
kálatok végzésére, amikor általában 
egyébként is kevesen fordulnak 
ügyes-bajos gondjaikkal a hivatal-
hoz. Jelenleg a külső burkolat felújí-
tásán dolgoznak a munkások, jövőre 
marad a fürdő és vécé kialakítása.

GyerGyódiTróBan önerőBől újíToTTák fel a polGármesTeri hiVaTalT

Kalákáztak a tisztviselők

forGalomelTerelés a Bucsin neGyedBen

Készül a körforgalom
fűtőtestek váltják fel a tizen-
öt csempekályhát, szabályozni 
lehet majd a hőt termekben, 
raktárban, pincében a könyv-
állomány megóvásáért – teg-
nap kezdődött el a gyergyó
szentmiklósi Városi könyvtár 
fűtéshálózatának kiépítése. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Csíkszeredai cég nyert a ver-
senytárgyaláson, ő fogja 
kiépíteni a gyergyó szent-

miklósi könyvtár fűtéshálózatát. 
A beruházás összértéke 63 998 
lej áfa nélkül, ennek nagy részét, 
65 000 lejt a megyei tanács adók 
visszaosztásából biztosította a fenn-
maradó összeget a helyi önkor-
mányzat fedezi.

Tegnap, amikor átadták a te-
repet a kivitelezőnek, elhangzott, 
ez az összeg a belső munkálatok 
elvégzésére elég csupán, így a 
rendszer még nem lesz műkö-
dőképes, ahhoz saját hőközpont 
is kellene. Az újabb, megköze-
lítőleg 20 000 lejes beruházás-
ra, hőközpont létrehozására 
még keresi a forrást Gyer gyó-
szentmiklós önkormányzata, ám 
egy másik lehetőség is felmerült: 

csatlakoztatni a könyvtárat a táv-
hőrendszerre. 

– Távfűtéssel spórolhatna a 
könyvtár, ugyanis megszabadul-
na a kazánfűtő bérének terhétől, 
illetve a fahulladékkal működő ka-
zán vásárlásának költségeitől – kö-
zölte Mezei János polgármester.

Kisné Portik Irén könyvtárigaz-
gató elmondta, mostanáig a tizenöt 
csempekályha működtetése nem 
volt egyszerű feladat, nem lehetett 
állandó hőmérsékletet biztosítani 

a termekben, ugyanakkor nyílt tűz 
volt a könyvtárban, így állandóan 
az aggasztotta, hogy a tűzoltó-fel-
szerelések a legjobb állapotban van-
nak-e, ha netán tűz ütna ki. Reméli, 
sikerül a távhőrendszerre csatlakoz-
tatni az intézményt, s akkor nem 
kell tovább használni a csempekály-
hákat. 

Az igazgatónő elmondta: a fű-
tésrendszer szerelése alatt is a meg-
szokott program szerint fogadja 
látogatóit a könyvtár. 

A kivitelezô átvette a terepet. Kezdôdik a fûtésrendszer-modernizálás fotó: balázs katalin

Kerekedik a körforgalom. Fák látják a kárát a közlekedés-korszerűsítésnek

A körforgalom kiépí-
tése után nagyobb lesz 
a zöldövezet, mint ed-
dig, és a város több te-
rületén is fásítást ter-
veznek jövő tavasszal.


