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Rendezvények, találkozások helyszínét építik

Kezdődik a központ átalakítása

> Rákóczi-emlékműsor a városi könyv-
tárban. Holnap 17.30-kor Rákóczi-em-
lékműsort tartanak a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtárban. A 300 éve levert 
szabadságharc mozzanatait a Gyöngyösi 
Vak Bottyán Szakközépiskola, a Maros-
vásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium, a 
Gyergyószentmiklósi Batthyány Ignác 
Szakközépiskola diákjai, valamint Bene-
dek Zsolt, a Bolyai Farkas Gimnázium 
tanára fogják felidézni. A megemlékezés 
szervezői a Gyergyószentmiklósi Rákó-
czi Szövetség és a Gyergyószentmiklósi 
Városi Könyvtár. A szervezők minden 
érdeklődőt szeretettel várnak.

> Élelmiszersegély-osztás Gyergyó-
szent miklóson. November 7-én kez dődik a 
rászorulóknak szánt uniós élelmiszer-támo-
gatás kiosztása Gyer gyószentmiklóson. A vá-
rosháza szociális irodájánál kell jelentkezniük 
az érintetteknek, nyugdíjszelvény, munkanél-
küli könyvecske, illetve sérültséget igazoló 
okmány felmutatásával. Naponta 11–15 óra 
között lehet átvenni a 14 kiló finomlisztből, 
9 kiló kukoricalisztből, 8 kiló rizsből, 2 kiló 
száraztésztából, egy kiló kekszből és egy kiló 
tejporból álló csomagot. Hétfőn a sérült sze-
mélyeket, kedden a nyugdíjasokat, szerdán 
a munkanélkülieket, csütörtökön a szociális 
segélyből élőket szolgálják ki. 

Körkép

idén Gyergyószentmiklós ad ott
hont az erdélyi magyar régészek 
vándorkonferenciájának, a iX. er
délyi Magyar Régészeti konferen
ciának. a november 4–6. között 
zajló rangos esemény szervezői 
a gyergyószentmiklósi tarisznyás 
Márton Múzeum, a pósta Béla 
egyesület, az erdélyi magyar ré
gészek érdekvédelmi szövetsége. 
hargita Megye tanácsa, valamint 
a Műemlékvédelmi Igazgatóság. 
a háromnapos rendezvény nyitott 
minden érdeklődő számára.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Nagy a sürgés-forgás a gyer-
gyó szentmiklósi Tarisz-
nyás Márton Múzeum-

ban néhány nappal az erdélyi ma-
gyar régészek konferenciájának 
kezdete előtt. Az emeleti termek-
ben épp fűtőtesteket szerelnek, 
közben hatalmas dobozokban, 
lá dákban cipelik az emeletre a szé-
kely udvarhelyi múzeumból hozott 
régészeti leleteket. 

– Mindennek a helyén kell len-
nie, mire kezdődik a konferencia – 
szögezte le Csergő Tibor-András 
múzeumigazgató, kifejtve, hogy 
ennyi régész még soha nem járt 
Gyer gyószentmiklóson.

Mint elmondta, a rangos ese-
ményre közel 150 régészt várnak 
Erdélyből és Magyarországról, az 
érkezők között lesznek komoly kuta-
tómunkát végző egyetemi tanárok, 

de régészhallgatók is. A rendezvény 
gazdag programjából az igazgató ki-
emelte a péntek esti megnyitó esemé-
nyeit, különösen felhívva a figyelmet 
az ünnepélyes megnyitót követő tár-
latnyitókra: a régészeti konferencia 
keretében megtekinthető a Sófalvi 
András és Szabó Máté felvételeiből 
összeállított Légirégészeti fényképek 
Udvarhelyszékről című kiállítás, il-
letve a Bronzkori népek és vizigótok 
Székelyudvarhely határában című 
időszakos régészeti kiállítás, mind-
kettő megnyitóját a konferencia 
nyitóplenárisa után tartják. Ugyan-
ekkor mutatják be az Erdély és kap-
csolatai a kora népvándorlás korában 
című könyvet, amely többek közt 
tartalmazza az 1960-as években 
Gyergyószárhegyen végzett ásatá-
sok anyagát is. Szombaton szakmai 
előadások követik egymást négy 
egymáshoz közeli helyszínen – a 
Szent Benedek Tanulmányházban, a 
BBTE Gyergyószentmiklósra kihe-
lyezett tagozata Csiky Dénes Amfi-
teátrumában és konferenciatermei-
ben – őskor, ókor, népvándorlás kor, 
középkor korszakokra tagolva.

Csergő Tibor-András hangsú-
lyozta, hogy a szombati előadások 
is nyitottak mindenki számára, 
aki érdeklődik a régészet iránt. A 
zárónapon a régészek kirándul-
nak, többek közt meglátogatják a 
Lázár-kastélyt és ferencrendi ko-
lostort Gyergyószárhegyen, illet-
ve a gyergyószentmiklósi örmény 
templomot.

Megváltozik a forgalom, átala
kul a zöldövezet, rendezvényte
ret képeznek ki Gyergyó szent
miklós központjában – sokéves 
terv kivitelezése kezdődik el a 
napokban. Idén pénzszűke mi
att csupán a park felső részét 
alakítják át, forgalommódosu
lásra jövőben kell számítani.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Gyergyószentmiklós köz-
pon ti parkjában már lát-
ható a városközpont új lát-

ványterve – mostanra sikerült vég-
legesíteni az évtizedek óta tervezett, 
az integrált városfejlesztési stratégi-
ába is belefoglalt elképzelést. Amint 
Mezei János polgármester elmond-
ta, a központ átalakítása két fázis-
ban valósul meg, végeredményként 
pedig létrejön egy megnövekedett 
zöldövezet, csökken a forgalom, 
és kiképeznek egy rendezvényte-
ret, amely helyet ad a különböző 
előadásoknak, találkozásoknak. A 
központ felét megszabadítanák az 
áthaladó forgalomtól, az autók köz-
lekedését új körforgalom segítené, 
ugyanakkor bővülnének a sétálásra 
alkalmas, forgalommentes felüle-
tek, nagyobb hely lenne nyári ker-
tek létrehozására. 

Az elképzelés első részének 
kivitelezése már a napokban el-
kezdődik; a költségvetésben e 
célra elkülönített 239 000 lejből 

végeznek munkálatokat. Ennek 
licitjét a Ben-Com-Mixt Kft. 
nyerte meg, ő fogja kialakítani a 
rendezvényteret a park felső ré-
szén. Mezei hangsúlyozta: nem 
lesz itt állandó színpad, sokféle 
rendezvény megtartására szeret-
nék használni, s azt remélik, hogy 
közösségépítő találkozóhely lesz a 
város lakóinak. 

– A munkálatok kilenc hónap 
alatt kell elkészüljenek, az időjá-
rás függvényében igyekeznek már 
idén minél többet elvégezni be-

lőle – tudtuk meg, a városvezető 
pedig azt is hangsúlyozta, hogy 
forgalomkorlátozásra nem kell 
egyelőre számítani, a teret kövez-
ni fogja a nyertes cég, a kőburko-
lat pedig mozgatható lesz. 

Fontos ez, mert az áramszol-
gáltató vállalat már elkészítette a 
tervet, amelynek alapján a jövő-
ben föld alá kerülnének a huzalok, 
módosul a központ közvilágítása 
is, de mindezt nem fogja befolyá-
solni a most elvégzendő központ-
átalakítási munkálat. 

iX. eRdélyi MaGyaR RéGészeti konfeRencia 

Régmúlt időkről 
értekeznek

Már közlekednek az épülő körforgaloMban

Áthaladnak a kamionok is
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Nagy sürgés-forgás. A konferencia kezdetéig mindennek a helyére kell kerülnie

Közszemlére tették az építkezések látványtervét fotó: jánossy alíz

tegnap reggel óta részlegesen 
közlekednek a Gyergyó szent
miklóson éppen épülő körfor
galomban. az építkezés még 
zajlik, de az építők a fagy be
állta előtt szeretnék befejezni 
a munkát.

J. A.

Tegnap reggel a gyergyó-
szent miklósiak számára 
va lóságos attrakció volt, 

hogy a Szent István-templom kö-

zelében épülő körforgalom három 
leágazását megnyitották a forga-
lom előtt. A szemlélődők köré-
ben lévő szkeptikusok árgus sze-
mekkel figyelték, hogyan fordul 
a szűknek tűnő úton a hatalmas 
kamion, és többen is elégedetten 
nyugtázták: „Elfért!” Varga Fe-
renc építőmester, a munkálatok 
vezetője a Hargita Népe kérdésére 
elmondta: a már járható leágazá-
sokon még a koptatóréteget kell 
felvigyék az útburkolatra, a ne-

gyedik, a vasúti állomás felé veze-
tő út kialakítása még hátravan, de 
a fagy beállta előtt végezni akar-
nak a munkálatokkal.

Mint ismeretes, a 188 ezer lejt 
meghaladó munkálat kivitelezé-
sét két lépésben képzelték el, 
előbb kialakítják a körforgalmat, 
majd térrendezési munkálato-
kat végeznek. Az új körforgalom 
terveit a Sabe Kft. készítette, a 
munkálatok kivitelezője pedig 
a Multipland Kft. 


