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• Európai uniós pá-
lyázatot nyert Gyer-
gyószentmiklós tavaly 
a közvilágítás moder-
nizálására. A kivitele-
zés hétfőn kezdődött 
el, és az elkövetkező 
időszakban ütemterv 
szerint cserélik le a régi 
lámpatesteket a város-
ban. A beruházásnak 
köszönhetően mintegy 
felére csökkenne a 
város közvilágításra 
fordított kiadása.

A L B E R T  E S Z T E R

G yergyószentmiklóson a Két-
híd és Vadász utcában, va-
lamint a Bucsin negyed egy 

részén kezdték el a közvilágítás mo-
dernizálását, majd a Fenyő, Kápolna 
és Varga Katalin utcában dolgoztak 
a kivitelező szakemberei, modern 
LED-izzókra cserélve a lámpatesteket. 
„Idén és a jövő évben folyamatos lesz 
a közvilágítás rehabilitációját szol-
gáló munka, a terv szerint már az is-
kolakezdésig 1111 lámpatestet fognak 
kicserélni – nyilatkozta a beruházás 
kapcsán Csergő Tibor polgármester. 
A most felszerelt izzók amellett, hogy 
jóval kevesebb áramot fogyasztanak, 
saját modullal rendelkeznek, ennek 
köszönhetően egy applikáció segít-
ségével egyenként is lehet őket távve-
zérléssel be- és kikapcsolni. „Jövőre a 
gyalogátjárók környékén folytatjuk 
ezt a munkát, ide úgynevezett okos 
lámpatesteket helyezünk ki, amelyek 
napelemes rendszerrel rendelkeznek 
és így világítják meg a területet” – tet-
te hozzá a polgármester. Tavaly közel 

800 000 lejt fi zetett a város közvilá-
gításra. A városvezető elmondta, a 
beruházástól azt remélik, hogy felére 
tudják csökkenteni a közvilágításra 
fordított költségeket. A lecserélt régi 
lámpatesteket egyelőre elraktároz-
zák, felhasználásukról majd később 
döntenek.

Gyilkostóra is gondoltak

A gyulafehérvári székhelyű Köz-
ponti Regionális Fejlesztési Ügy-
nökségtől 5,3 millió lej értékű 
pályázati támogatást kapott Gyer-
gyószentmiklós a közvilágítás kor-
szerűsítésére. A beruházás tervét 
és a munkálat kivitelezését is köz-
beszerzés során a temesvári Elba 
cég nyerte el, amely 2,5 millió lejért 
végzi a teljes munkálatot.  „A fenn-
maradó összegből remélem, hogy 
a Gyilkostónál a teljes közvilágítá-
si rehabilitációt el tudjuk végezni,  

hiszen eddig ez ebbe a projektbe 
nem volt belefoglalva. Ugyanakkor 
főként a főutak melletti részeken, 
mint például a város Gyilkostó 
felőli kijáratától egészen a 4-es ki-
lométerig, vagy akár a Gábor Áron 
utcában Tekerőpatak felé legalább 
a benzinkútig szeretnénk kiépíteni 
a közvilágítást” – mondta 
Csergő Tibor polgármester.

A közvilágítás-moder-
nizálási munkálatok idején 
szünetel az áramszolgálta-
tás az érintett helyszíneken 
reggel 8 és délután 5 óra 
között, kivételt képeznek a 
tömbháznegyedek, mert ott csak 
a közvilágítást áramtalanítják, a 
háztartásokat nem. Tegnap a Mo-
gyorós, Ady Endre és Csiszér utcák-
ban cserélték a lámpatesteket, ma a 
Gábor Áron és Selyem utcákban dol-
goznak, pénteken pedig a Gyöngy-
virág, Mezőgazdászok, Mihai Emi-
nescu és Külső utcában kerül sor a 
közvilágítás modernizálására. 

A most felszerelt izzók 
kevesebbet fogyasztanak
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„Különleges évfolyam volt a miénk, 
hiszen lényegében velünk kezdődött 
el a középiskolai oktatás Szentegy-
házán. Mivel a településen vasüzem 
működött, ezért megfogalmazódott 
az igény, hogy legyen továbbtanulási 

lehetőség is a nyolc osztályt 
elvégzett diákok számára, 
így kezdődött el velünk az el-
méleti középiskolai oktatás” 
– mondta el Svella Károly, 
aki ebben az osztályban vég-
zett. Kiemelte, nagyon ösz-
szetartó osztály voltak, akik 
az érettségi után is tartották 

és a mai napig tartják egymással a 
kapcsolatot, telefonon beszélnek, le-
veleket írnak egymásnak. A találkozó 
szervezője azt is elmondta, hogy osz-
tályfőnökük, Csata Béla, aki jelenleg 
Magyarországon él, egészségügyi 
okok miatt nem tudott eljönni az ese-
ményre, de megható levélben jelezte a 
távolmaradásának okait. Azt is meg-
tudtuk, hogy osztályukból négy lab-

darúgó is kikerült Bíró Imre, Mihály 
Vilmos, Vidám Csaba és Svella Károly 
személyében.

Jó kapcsolat volt

Lászlófy Pál nyugalmazott pedagó-
gus az évfolyam egykori tanáraként 
volt jelen a találkozón. Mint elmond-
ta, itt kezdődött a tanári pályafu-
tása, hiszen az egyetem elvégzése 
után, kezdő pedagógusként ide ka-
pott kinevezést, ahol épp az érintett 
évfolyam diákjai voltak a végzősök. 
„Amikor idekerültem és az esti tago-
zaton is kezdtem oktatni, mindenki 
idősebb volt nálam” – jegyezte meg, 
hozzátéve, hogy az 1957–61-es év-
folyam „beugró” osztályfőnöke is 
volt, akikkel jó tanár-diák kapcsola-
tot sikerült kialakítani, és akikre az 
utánuk következő generációk is fel-
néztek. „Ez még egy reál-humán osz-
tály volt, a következő években pedig 
ebből nőtt ki a szakközépiskolai ok-
tatás Szentegyházán” – emlékezett 
vissza Lászlófy Pál.

Minden hatvan éve kezdődött
• Hatvanéves érettségi találkozóját tartotta szerdán 
a szentegyházi középiskolai oktatás első, 1957–1961-
es évfolyama. A Tamási Áron Általános Iskola épüle-
tében és udvarán (mivel annak épülete volt a jelenlegi 
Gábor Áron Szakközépiskola jogelődje) tartott talál-
kozón Lászlófy Pál nyugalmazott pedagógus is részt 
vett; ő a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek alapító tagja és első elnöke, aki Szentegyházán 
kezdte oktatói pályafutását.

Az első évfolyam végzősei ma is 
tartják egymással a kapcsolatot
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Ezernél több új izzó
Gyergyószentmiklóson korszerűsítik a közvilágítást




