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Csak pártolói vannak az elképzelésnek

Alagút-múzeum nyílhatna a Békás-szorosban

AlAkul A Bucsin negyed főtere

Körforgalom mint balesetcsökkentő beruházás

> Kötetben a Székely Hadosztály 
története. December elseje emlékünnep a 
magyarságnak, Baróton e dátumon a Szé-
kely Hadosztályra emlékeznek – hang-
zott el a Tarisznyás Márton Múzeumban 
tartott könyvbemutatón, ahol a történe-
lemkönyvekből kimaradt Székely Had-
osztályról szóló kiadványt ismertették. A 
Tortoma Kiadó gondozásában megjelent 
kötet szerzői „annak az időszaknak akar-
tak emléket állítani, amiből az erdélyiek 
december elsejére, a magyarországiak a 
Tanácsköztársaságra emlékeznek csak; az 
1918–1920-as időszaknak, amikor nem 
lehetett tudni, mi is lesz Erdéllyel” – fo-

galmazott a házigazda, Csergő Tibor. A 
történészszerzők – Gottfried Barna, a 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár 
levéltárosa és Nagy Szabolcs, a Veszprém 
Megyei Levéltár levéltárosa – könyv-
ismertetőjük kapcsán számos kérdést 
vetettek fel: A Székely Hadosztály meg-
alakulását követően milyen volt a had-
szervezés, a diplomácia? Mi lett volna, ha 
az önvédelemnek más a támogatottsága? 
Törvényszerű volt-e a katonai vereség, a 
fegyverletétel? Elítélhetők-e azok, akik 
a vörös hadsereghez csapódtak? Deme-
ter László, a kiadó igazgatója hívta fel a 
figyelmet: a Székely Hadosztály zászlajá-

ban jelen van – ugyan az elején még fehér 
háttérrel – a ma is székelyként számon 
tartott nap-holdas szimbólum. A kötet 
erényeként említette továbbá, hogy szé-
kelyföldi kiadóban láthatott napvilágot. 
A hallgatóság soraiból érkezett kérdésre, 
hogy hány százaléka volt székely a 9000 
harcoló főt számláló hadosztálynak, a 
szerzők bevallották: keresik a választ, de 
további kutatások szükségesek ebben a 
kérdésben is, hisz az egykori névsorok 
nem kerültek elő, csak levelezésekből le-
het rájönni, kik voltak a hadosztályban 
– így arra is, hogy Márton Áron például 
főhadnagyként szolgált ott.

Körkép

a Gyergyószentmiklós költség
vetéséből elkülönített 188 000 
lejből sikerült elkészíteni a Vi
rág és Bucsin negyedek közötti 
körforgalmat, amelyet hivatalo
san tegnap adtak át. A közleke
dés-átalakítás csak egy része a 
térrendezési munkáknak.

B. K.

„Szent Kristóf segítségét 
kérjük, hogy szűnjenek 
meg azok a balesetek, 

amelyek korábban sajnálatos mó-
don szemünk láttára történtek 
itt” – fogalmazott Mezei János 
polgármester a tegnapi körfor-
galom-átadáson. Mindent azért 
nem bíztak a szent pártfogására: 
a Multipland Kft. által másfél 

hónap alatt kivitelezett forgalom-
módosítás egy városi szintű terv 
része, melynek célja a balesetek 
számának csökkentése, a forga-
lom zökkenőmentessé tétele.

– A beruházás a jó városgaz-
dálkodás eredménye, és a felelős 
pénzspórolás tette lehetővé – han-
goztatta a polgármester, hozzá-
téve, még hátra vannak bizonyos 
munkálatok, így az útburkolat-
festés, virágágyások beültetése, 
tavasszal a zöldövezetek fűmaggal 
való bevetése, a tér megvilágítása.

A körforgalom mellett is ren-
dezik a Szent István teret, méltóvá 
teszik egy templom környezetéhez: 
parkosítanak és kerti bútorzattal 
rendezik be a pihenőhelyet, az au-
tósoknak parkolókat alakítanak ki.

Az új körforgalmat Czikó 
László római katolikus lelkipász-
tor áldotta meg, az áthaladók 

„lelassulását” kérve, hogy észre-
vegyék a templomot, és segítséget 
kapjanak úti céljuk eléréséhez.

táVhő telefonon is 

Szerződéskötésre 
buzdítanak

több gyergyószentmiklósi tömb
házlakót mihamarabbi szerző-
déskötésre szólított fel te lefonon 
is az e-star táv hőszolgáltató. A 
megkeresettek félnek elkötelez
ni magukat, számos kérdésre 
várnak választ.

B. K.

Honnan tudja a táv hő-
szolgáltató az én telefon-
számomat? Rám erőltet-

het-e bárki egy szolgáltatást? Mi lesz, 
ha nem kötök szerződést, le tudnak-e 
vágni a rendszerről? – számos ha-
sonló kérdést vet fel a város lakóiban 
a távhőszolgáltatóval kötendő szer-
ződés. Az E-Star válaszaiból kiderül, 
aki fűtéstámogatást igényelt, az a te-
lefonszámát is megadta a cégnek, így 
sikerült őket megszólítani, ám a szó-
vivő leszögezi: „a rendelkezésére bo-
csátott kontaktadatokat társaságunk 
nem kívánja egyéb célokra felhasz-
nálni, illetve nyilvánossá tenni”. Java-
solt a szerződéskötés – tudjuk meg a 
szolgáltatótól: „Mint minden szer-
ződés esetén, fontos, hogy rögzítve 
legyenek mind a fogyasztó, mind a 
szolgáltató jogai és kötelezettségei, 
amelyekre majd a későbbiekben 
is hivatkozni lehet, ezért az E-Star 
továbbra is javasolja a szerződések 
megkötését.” Közlik továbbá, nem a 
cég, hanem az önkormányzat róhat 
ki büntetést arra, aki a szerződéskötés 
megtagadásával szabálysértést követ 
el. Arra a kérdésre, hogy megvonhat-
ják-e a szolgáltatást azoktól, akik fi-
zetik ugyan fűtésszámláikat, de nem 
hajlandók megkötni a szerződést, az 
E-Star így válaszolt: „Célunk a zök-
kenőmentes szolgáltatás biztosítása 
versenyképes áron, és nem a szolgál-
tatás megvonása. A távhőrendszer 
funkciója a gyergyószentmiklósi 
fogyasztói pontok megfelelő ellátá-
sa fűtéssel és meleg vízzel, a rendszer 
hatékony működéséhez azonban 
elengedhetetlen a fogyasztók hoz-
zájárulása. Elvi és jogi lehetőség van 
a szolgáltatás megvonására, de ezzel 
társaságunk még nem élt (…). Az 
E-Star figyelembe vette a fogyasz-
tók javaslatait a szerződés kialakítása 
előtt, emellett pedig elegendő időt 
hagyott a szerződés-aláírási folyamat 
kivitelezésére.” Balogh Katalin szóvi-
vő lapunknak azt mondta: bár nincs 
kitűzött határidő, év végéig szeretnék 
befejezni a szerződéskötéseket.
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Elöljárók az új körforgalom átadásán. Kerülnék a baleseteket fotó: balázs katalin

a Gyilkostó és Békásszoros 
biodiverzitását, a hagymás-
hegységben fellelhető geológi
ai értékeket, illetve az alpiniz
mus történelmét ismerhetné 
meg az – egyelőre csak megál
modott – Alagút-múzeum láto
gatója. A gyergyószentmiklósi 
múzeumigazgató ötletét, hogy 
a gyilkos-tó és a Békás-szo
ros közötti felhagyott alagutat 
használják kiállítótérként, a 
helyi és a megyei tanács, vala
mint az útügy is felkarolná. 

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Csergő Tibor, a Tarisznyás 
Márton Múzeum igazga-
tója intézménybővítési 

szándékáról beszélt nemrég egy 
régészeti konferencián. „Két éve 
keresem a helyet a Gyilkos-tónál, 
hogy a múzeum terjeszkedhessen, 
mert egy újabb látványosság, tu-
risztikai vonzerő a múzeumnak 
is, a városnak is jó lenne. Miután 
kiderült, hogy erre a célra nincs 
megfelelő épület,  megszületett 
az ötlet, hogy a régi alagutat hasz-
náljuk fel erre a célra” – fogalma-

zott Csergő. Azt, „hogy az alagút 
mennyire tud ellátni múzeumi 
funkciókat, meg kell vizsgálni, 
elképzelhető, hogy csak szezo-
nális jelleggel kellene működtet-
ni”, azonban szerinte a lényeg az, 
hogy „nem kell építeni semmit, 
mert az alagút adott, illeszkedik a 
természethez, múltja és nagy be-
fogadóképessége van”.

A múzeumigazgató elképzelé-
se szerint a környék geológiai kép-
ződményei mellett az alagútban 
diaporámák által, vetített képes 
technikával be lehetne mutatni 
a Hagymás-hegység állat- és nö-
vényvilágát, ugyanakkor jó hely 
lenne egy hegymászó-múzeum lét-
rehozására is; a felület egy részén 
teret lehetne szentelni a gyilkostói 

alpinizmus virágkorának bemu-
tatására, és kiemelt helyen szere-
pelne Erőss Zsolt életpályájának 
ismertetése, aki a hegymászást itt, 
a Békás-szoros szikláin kezdte.

A régi, jelenleg használaton 
kívüli alagút ilyen célú átalakítá-
sára örömmel reagált Mezei János, 
Gyergyószentmiklós polgármes-
tere, mint mondta, pártolja a mú-
zeumalapítás ötletét is. Borboly 
Csaba, a megyei tanács elnöke 
többek közt ez ügyben is tárgyalt 
az Országos Autópálya-társaság 
képviselőivel: „Ha a társaság átad-
ná a város ügykezelésébe a Gyil-
kos-tó és a Békás-szoros közötti 
régi, használatlan alagutat, abban 
múzeumot rendeznének be. Az 
útügyi társaság vezetői nyitottnak 
mutatkoztak a kérdésben” – áll a 
tanácselnök közleményében. 

A század elején épített alagút-
nak egyébként 2005 májusáig volt 
szerepe a közúti forgalomban, ek-
kor adták át közvetlen szomszéd-
ságában az új, Erdélyt Moldvával 
összekötő, pénzhiány miatt tizen-
öt évig épített alagutat. A régit 
használaton kívül helyezték, így 
rendeltetése megszűnt.

A régi alagút. A forgalomnak szűk volt, múzeumnak épp eléggé tágas lenne  fotó: dezső lászló


