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Gyergyószék

Hivatalnak tökéletes
Új épületbe költözik a gyergyóalfalvi községháza

H E G Y I  Z S U Z S Á N N A

T öbb millió lejes beruházások 
vannak folyamatban Gyer-
gyóalfaluban. A járványhely-

zet nem befolyásolta a kivitelezések 
ütemét, így a vége felé közelít a te-
lepülés központjában lévő, egykori 
emeletes iskolának nevezett impo-
záns épület feljavítása. Tíz helyiséget 
alakítottak ki a községháza különféle 
irodáinak, illetve tágas eskető- és ta-
nácsterem is lesz az épületben.

Hamarosan kész

„Azon túl, hogy tágasabb helyen 
leszünk, fontosabb az, hogy ki 
lesz használva ez a létesítmény” – 
jegyezte meg Gáll Szabolcs, Gyer-
gyóalfalu polgármestere, utalva 
ezzel arra, hogy amióta a Sövér 
Elek Szakközépiskola új épületbe 
költözött, az ingatlan üresen állt, 
romos állapotban volt. A római 
katolikus egyház által építtetett 
ingatlan feljavítása már az utolsó 
fázisnál tart: jelenleg az épüle-
tet övező részt rendezik, közben 

bent takarítanak, hiszen július-
ban, a bútorzat beszerzése után 
egy hónap alatt be is szeretnének 
költözni és rendezkedni, hogy 
augusztusban már ott dolgozhas-
sanak, illetve ott fogadhassák 
az ügyfeleket. A kétmil-
lió-nyolcszázezer lejes be-
ruházás költségeinek felét 
kormányprogram révén fi-
nanszírozzák, a másik felét 
pedig saját költségvetésből 
fedezik. A községházának 
most helyet adó épület erede-
tileg lakóháznak készült. Megü-
resedése után is közcélra hasz-
nálnák. „Megfordult a fejünkben, 
hogy óvoda vagy bölcsőde léte-
süljön ott, vagy gazdasági tevé-
kenységeket folytató egységeknek 
is kiadnánk, ha igény lenne rá” – 
tekintett a jövőbe a polgármester.

Az ingatlan évek óta üresen állt, 
romos állapotban volt
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Részlet a júniusi 
címlap-interjúnkból 

Futásfüggő és dohányos. Pár évvel 
ezelőtt még maratont futott. Pipázik, 
és nem is akarja letenni. Vallja, egy 
spanglitól nem dől össze a világ, csak 
akkor, ha a nem megfelelő ember szívja 
el. Hisz a családban, az első buli előtt 
otthon töltött 16 évben, az anya feltét-
len szeretetében és az apa-fi ú közös 
sörözés fontosságában. Azt mondja, 
ez – a család közös ereje – kell ahhoz, 
hogy ne nála kössünk ki. Dr. Zacher 
Gáborral Forrai Szerénke beszélgetett. 

…

– Mi van az új függőséggel? 
Ugye, vadiúj dolog, hogy közössé-
gimédia-függők lettünk…

– Ki fogunk ürülni. Van egy Yu-
val Harari nevű izraeli történész, 
filozófus, és ő nagyon pesszimistán 
nyilatkozik az egyik könyvének a 
végén. Azt mondja, hogy egyre több 
olyan munkafolyamat lesz az éle-
tünkben, amit a gépek tudnak he-
lyettesíteni. Nemrég egy autógyár-
ban jártam, s mondtam, mutassák 
meg a munkafolyamatot. Hát egy 
olyan 4–5 futballpályányi sze-
relőcsarnok, dolgozik benne húsz 
ember, a többi mind automatizált. 
Kristálytiszta, mint a laboratórium, 

az egyik oldalon bemegy az alkat-
rész, a másikon kijön az autó, gya-
korlatilag harcra készen. 

Egyre több szabadidőnk lesz. 
Amit mivel fogunk tölteni? Kettő 
dolog marad nekünk: az egyik a 
kábítószer, a másik a virtuális va-
lóság. Hazamegyünk, föltesszük a 
szemüveget, s a következő pillanat-
ban búvárkodunk a Csendes-óce-
ánban. Egyet kattintunk, síelünk 
az Alpokban, majd még egyet kat-
tintunk, rovarokra vadászunk az 
Atakama-sivatagban. Közben meg 
otthon ülünk egy fotelben. 

...

Az interjúból kiderül, hogy milyen 
függőségei vannak Magyarország 
sztártoxikológusának, megtudtuk azt 
is, hogy mi a véleménye a különbö-
ző függőségekről, de szó került arról 
is, hogy mi lesz majd, ha feltalálják a 
mellékhatások nélküli boldogságszert. 
Valóban nem dől össze a világ egy 
spanglitól, és egyáltalán keretet lehet 
szabni a függőségeknek? A válaszokat 
megtalálják júniusi lapszámunkban!

Frissüljenek fel a Nőileg júniusi 
lapszámával, és rendeljék meg on-
line webáruházunkból: www.noileg.
ro/elofi zetes. Lapszámaink digitális 
formában is elérhetők!

Tudok valami hasznossal szolgálni

Székelyföldi koronavírus-mérleg
Nem nőtt hétfőn a székelyföldi megyékben a koronavírus-fertőzöttek 
száma. Hargita megyében továbbra is 172-re tehető a járvány kezdete óta 
igazolt esetek száma a prefektusi hivatal tájékoztatása szerint. Közülük 
72-en meggyógyultak, négy személy elhunyt, 96 aktív fertőzöttet pedig 
a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigye-
lés alatt. Intézményes karanténban 15-en, otthoni elkülönítésben pedig 
1604-en tartózkodnak a megyében, 94-gyel kevesebben, mint egy nappal 
korábban. Maros megyében 689, Kovászna megyében pedig 223 fertő-
zöttet azonosítottak a járvány kezdete óta. Országos szinten 20 604-re 
nőtt hétfőre a koronavírussal fertőzöttek száma, miután újabb 125 esetet 
regisztráltak. A gyógyultak száma 14 826-ra nőtt, a koronavírussal össze-
függésbe hozható haláleseteké pedig 1334-re.

Meghosszabbíthatják a veszélyhelyzetet
Valószínűleg nem ér véget a veszélyhelyzet június 15-én, amikor lejár a 30 
napra meghirdetett rendkívüli jogrend: Nelu Tătaru egészségügyi miniszter 
szerint mivel továbbra is fedeznek fel új gócpontokat, és a közösségi terje-
dés sem állt le, várhatóan meghosszabbítják a veszélyhelyzet időtartamát. A 

tárcavezető egy vasárnap esti televíziós műsorban elmondta, a járvány 
elleni fellépést koordináló Országos Katasztrófavédelmi Bizottság a napok-
ban vitatja meg a járványhelyzetet és azt, hogy meg kell-e hosszabbítani a 
veszélyhelyzetet. „Ha nem lesz veszélyhelyzet, akkor lazítás következik, bár 
ezt nehezen hiszem el. Teljes körű elemzés kell, de nem hiszem, hogy június 
15. lesz az a dátum, amikor nem hosszabbítjuk meg a veszélyhelyzetet, 
figyelembe véve a járvány alakulását, az új gócpontokat és azt, hogy még 
mindig a közösségi terjedés szakaszában vagyunk” – mondta a miniszter. 
Egyben azon véleményének adott hangot, hogy a közösségi terjedés a nyár 
folyamán is folytatódik, a vírus még egy darabig velünk marad, annak elle-
nére is, hogy a melegebb időjárás lassítja a terjedését. Hozzátette: annak 
érdekében, hogy július végére, augusztus elejére elérjük a „normalitás” 
állapotát, a lazítások mellett továbbra is be kell tartani az óvintézkedéseket. 
Azt is elmondta, hogy csütörtökön jelentik be, milyen további lazítások 
lépnek érvénybe hétfőtől. Erre reagálva tegnap Marcel Ciolacu, az ellenzéki 
Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvivő elnöke azt írta: a PSD elutasítja a 
„klaustrofóbia” folytatását, és azt állította: a miniszter nem támasztotta alá 
szilárd érvekkel a veszélyhelyzet meghosszabbításának szükségességét.  
Victor Ponta, a Pro Románia elnöke is közölte, hogy pártja nem szavazza 
meg a parlamentben a különleges jogrend meghosszabbítását. 

Állandóan reng a talaj és a földkéreg alattad!
A romániai földrengésekről és azok hatásairól tart online előadást június 
9-én, kedden  17 órától Mircea Radulian, a Földfizika Intézet tudományos 
tanácsának elnöke. A Földtani esték sorozat keretén belül elhangzó rend-
hagyó online előadás eredeti célközönsége a BBTE Biológia-Geológia Ka-
rának geológus és geológus mérnök szakos hallgatói, de bárki számára 
érdekes lehet, aki a természettudományok iránt érdeklődik vagy többet 
szeretne tudni a térségünkben gyakori földrengésekről. A keddi előadás 
tematikája: - szeizmicitás/ földrengések Romániában tektonikai szem-
pontok alapján - szeizmológiai/mérési állomáshálózatok - Románia föld-
rengéses térségei - a földrengések jellegzetességei különféle térségek-
ben - a földrengések közvetett és közvetlen hatásai - prevenciós módok 
a hatások csökkentésére. Az online előadást meghallgatni, kérdéseket 
feltenni az alábbi módon lehetséges: a Geológia szak facebook-oldalán: 
Geológus képzés magyar nyelven, BBTE, Kolozsvár ZOOM-on: Meeting 
ID: 563 788 0032/ Password: 0kxm9F.

• RÖVIDEN 

• A tervek szerint haladnak a gyergyóalfalvi egykori 
emeletes iskola felújításával. Az ingatlan hamarosan 
új rendeltetést kap: augusztustól községháza lesz. 
A régi polgármesteri hivatal épületének továbbra is 
közhasznú célt szánnak.




