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> Autó rohant egy házba Gyergyó al
faluban. Az alfalviak szerint nem első alka-
lommal fordul elő, hogy a szentmiklósi úton, 
a község bejáratától egy kilométernyire lévő 
dupla kanyart „egyenesbe szelik” a sofőrök, 
és járműveikkel az első kanyar ívében lévő ház 
udvarán vagy egyenesen a házban landolnak. 
Ez utóbbi történt a múlt hét végén is, amikor 
a helybéliek szerint Gyergyószentmiklós irá-
nyából egy fekete Mercedes nem az útviszo-
nyoknak megfelelő sebességgel közlekedve 
kisodródott a kanyarban és nekiütközött 
a ház sarkának. Az ütközés során a ház út 
felőli szobáját valósággal letaszította a ta-
lapzatról, falak mozdultak el a helyükről és 

a tetőszerkezet is megomlott. Ennek ellené-
re az ütközés „szerencsés” kimenetelű volt, 

ugyanis az autó két utasát a sérüléstől meg-
védte a légzsák, a ház pedig a szomszédok 

szerint lakatlan. „Amíg éltek a lakók, addig 
sem használták az első szobát, mindig a ház 
hátsó részében tartózkodtak” – magyarázta 
az egyik szomszéd, aki szerint hasonló ütkö-
zés már számos esetben előfordult, utóbb a 
nyáron érkezett meg az udvar közepére egy 
autó a kerítésen keresztül.  

> Kamarazenei hangverseny Gyer
gyó szentmiklóson. A magyarországi Új 
Harmónia fúvósegyüttes kamarazene-kon-
certet ad ma este hat órától a művelődési ház 
színháztermében. Jegyek az előadás előtt egy 
órával válthatók, gyerekeknek és nyugdíja-
soknak 4 lejért, felnőtteknek 6 lejért.

Körkép

Háromnyelvű volt, ma már tel-
jesen olvashatatlan az a turisz-
tikai ismeretterjesztő pannó, 
amelyet alig egy évvel ezelőtt 
helyeztek el a Kis-Cohárd csú-
csán. A panorámaképes tájé-
koztatót nehéz megóvni a ron-
gálóktól.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Ismeretlen rongálók letépték 
az információs pannó azon 
részét, amely magyar és román 

nyelven ismertette a kis-cohárdi 
kilátót körülvevő hegyeket, az 
angol nyelvű feliratot összekar-
colták, olvashatatlanná tették. 
Csupán a panorámakép maradt 
meg a számozott hegycsúcsokkal, 
a magyarázatot potyára keresné a 
Kis-Cohárd csúcsára érő turista. 
A tanösvény részét képező infor-
mációs tábla kevesebb mint egy 
évig szolgálta a természetjárókat. 

Az elmúlt év októberében 
a Békás-szoros–Nagyhagymás 
Nemzeti Park irányításával, part-
nerségben az Amőba Öko-Köz-
ponttal, a Polgár-Társ Alapítvány 
és a Mol támogatásával sikerült 

tájékoztató táblákat elhelyezni 
a Kis-Cohárd csúcsára vezető 
ösvény mentén, melyek ismerte-
tik az alapvető hegyi viselkedés 
szabályait, a környék flóráját és 
faunáját, valamint a csúcson el-
helyezett panorámaképpel a kör-
nyező hegyeket is. A környezet-

védő szervezet köré csoportosuló 
diákok dolgozták ki a tanösvény 
tervét, a tájékoztatók összeállítá-
sában segédkeztek, ugyanakkor 
szórólapok tartalmát is közösen 
alkották meg vezetőikkel, így si-
került kivitelezni a 17 ezer lejjel 
támogatott programot. 

A rongálást látták már az 
Amőba Oko Központ vezetői. 
Amint Bajkó Ildikó elnök el-
mondta, a táblák felállítása után 
három hónappal jelentkeztek az 
első károk, ám egyik sem volt 
olyan súlyos, mint ez utóbbi, 
mely olvashatatlanná tette a pan-
nót. Nem tudják, milyen pénzből 
lehetne orvosolni a károkat, azt 
sem, hogyan lehetne megfékezni 
a rongálókat. 

Hegyi Barna, a Békás-szoros–
Nagyhagymás Nemzeti Park igaz-
gatója abban reménykedik, a fém-
lapra nyomtatott öntapadósból 
készíthető egy újabb másolat akár 
a nyomda támogatásaként, in-
gyenesen is, ám akkor sem ússzák 
meg kiadások nélkül, hisz a táblát 
speciális fogókkal tudja szétszedni 
készítője, többórás munkába kerül 
a tisztítása, az új öntapadós rára-
gasztása. „Felújítjuk, viszont az 
őrzés terén tehetetlenek vagyunk. 
Nem lehet őrt állítani a hegycsúcs-
ra, lehet, el kell fogadnunk, hogy a 
táblák élettartama egyszezonos, s 
gondolkodnunk kell mindig után-
pótlás-öntapadósról” – fogalma-
zott Hegyi Barna. 
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MegrongáltáK A tájéKoztAtó tábláKAt

Őr kellene a Kis-Cohárd csúcsára?

Külső oKoK befolyásoltáK A szolgáltAtás Minőségét

Mennyi a langyos víz ára?

Adventre KészülődiK 
gyergyószentMiKlós

Idén is lesz 
koszorú és vásár

Készül már az adventi koszorú, 
és rövidesen versenytárgyalást 
írnak ki arra a tíz faházikóra, 
amelyekben az advent idő-
szakában ünnephez illő kéz-
művestermékeket és házi édes-
ségeket árusíthatnak a vállal-
kozók. A testvériség sugárút 
és a bălcescu út keresztező-
désénél lévő körforgalomban 
elhelyezett adventi koszorún 
november 27-én gyújtják meg 
az első gyertyát. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Idén is megtesz mindent az 

önkormányzat annak ér-
dekében, hogy ünnepélyes 

hangulatot teremtsen a városban” 
– szögezte le tegnapi sajtótájékoz-
tatóján Mezei János polgármester, 
közölve, hogy már fonják az ad-
venti koszorút, amit a Testvériség 
sugárút, a Bălcescu út és Kárpátok 
utca kereszteződésénél lévő kör-
forgalomban helyeznek el. Továb-
bá rövidesen licit alá bocsátják azt 
a tíz faházikót, amelyet a központi 
park szélén helyeznek el. Ezek-
ben a házikókban ünnephez illő 
kézművestermékeket és házi édes-
ségeket árusíthatnak a vállalkozók. 
„Szigorú ellenőrzés alatt tartjuk 
a kis házikókban áruba bocsátott 
termékeket, nem engedjük meg, 
hogy olcsó bóvlit, csillogó-villo-
gó csecsebecséket árusítsanak itt” 
– szögezte le Mezei, kifejtve, az 
önkormányzat ezzel is hozzá akar 
járulni a székely hagyományok őr-
zéséhez, és lehetőséget akar bizto-
sítani azoknak a kézműveseknek, 
akik még ismerik a természetes 
anyagokból készülő díszek, aján-
déktárgyak készítésének titkát. 
Az adventi koszorú első gyertyá-
ját november 27-én gyújtják meg, 
ugyanekkor nyílik meg az adventi 
vásár is, ami egészen karácsonyig 
tart. A kis házikók egyébként a 
nyáron sem álltak üresen, ugyanis 
az önkormányzat bérbe adta azok-
nak az árusoknak, akik a Gyilkos-
tó felé vezető úton különféle ter-
mékeket árulnak. A polgármester 
szerint mindegyik házikónak bér-
lője volt, sőt olyanok is akadtak, 
akik meghosszabbították a bérleti 
szerződést.

Megrongált információs tábla. Karcos látogatók fotó: balázs katalin

A megszokottnál 20-30 fokkal 
is alacsonyabb hőmérsékletű 
víz folyt a múlt hét második fe-
lében a gyergyószentmiklósi 
tömbházak melegvízcsapjain. A 
„langyos” szolgáltatás volt, ahol 
egy, máshol több napig tartott. 
Az okra és a víz számlázási árára 
kérdeztünk rá a szolgáltatótól.

B. K.

Az áramszolgáltatás megsza-
kítása idézte elő a meleg víz 
hőmérsékletének csökke-

nését a gyergyószentmiklósi lakó-
negyedekben – közölte lapunkkal 
válaszlevelében a távhőszolgáltató 
E-Star C.D.R Kft. A lakók csü-
törtöktől tapasztalták, hogy me-
leg vizes csapjaikon csak langyos 

víz folyik. Néhány lépcsőházban 
még vasárnap sem folyt megszo-
kott 50-60 Celsius-fokos víz a 
csapból, így többen azon kezdtek 
gondolkodni, mire számíthatnak 
a továbbiakban, illetve mennyit 
fizetnek a langyos vízért? 

„A gyergyószentmiklósi táv-
hő rendszeren történő, meleg-
víz- ellátásban fellépő rövid 
üzem  zavar a csütörtöki többórás 
áramkiesésnek tudható be. A hő-
központok áramellátásának hiá-
nya zavart okozott a kazánházi 
be rendezések, illetve a társashá-
zakban elhelyezett hőmodulok 
működtetésében, így a megszo-
kottól eltérő hőfokú meleg víz 
jutott a fogyasztók lakásába. A 
hideg időjárásnak köszönhetően 

az elosztóvezetéken keringő víz 
gyorsan kihűlt, így hosszabb időt 
vett igénybe, míg sikerült állandó 
hőfokra visszahozni a használati 
meleg vizet” – közölte a szolgál-
tató levelében, amelyben elnézést 
kért a lakosságtól az okozott kel-
lemetlenségekért. 

Hasonló esetekre a továbbiak-
ban is sor kerülhet, ha az áram-
ellátás előzetes bejelentés nél-
kül, hosszabb időre szünetel. 
Amennyiben viszont értesítik 
a távhőszolgáltatót egy várható 
áramkiesésről, technikailag képes 
megtenni azokat az óvintézkedé-
seket, melyek kivédik a meleg víz 
hőmérsékletének csökkenését – 
magyarázta Balogh Katalin, a cég 
szóvivője. 

A kérdésre, hogyan számlázzák 
a fogyasztóknak a langyos vizet, 
megtudtuk: „A távhőszolgáltató 
vállalat nem az elhasznált vízmeny-
nyiség alapján, hanem a használati 
melegvíz előállításához szükséges 
hőenergia-mennyiség függvényé-
ben számláz. Mivel a csütörtöki 
üzemzavar alatt alacsony hőfokú 
volt a meleg víz, értelemszerűen az 
elhasznált hőenergia mennyisége 
is jelentősen alacsony volt, így a 
fogyasztóknak nem kell többlet-
költségre számítaniuk.” További 
érdeklődésünkre Balogh Katalin 
kifejtette: minden lépcsőház bejá-
ratánál van hőmérő, és mivel a be-
érkező harmincfokos víz melegnek 
nem tekinthető, nem is ily módon 
kerül majd kiszámlázásra.


