
Első fázisban felújítják a Pitypang 
Óvoda tetőterét, az 1,3 millió lejt 
meghaladó beruházás futamide-
je 36 hónap. A meglehetősen 
rossz állapotban lévő épületet a 
tegnap adták át a munkálatokat 
kivitelező Gheconstar Kft.-nek.

J. A.

„Folytatjuk az önkormány-
zati tulajdonban lévő in-
gatlanok felújítását és az 

intézményeink végleges helyeinek 
kialakítását” – hangoztatta Mezei Já-
nos polgármester, kifejtve, ha kevés 
pénzből is, de igyekeznek megfékezni 
az ingatlanok további romlását. Mint 
magyarázta, első fázisban az épület 
régi szárnyát újítják fel, hogy a mun-
kálatok ne zavarják az újabb szárny-
ban zajló három óvodai csoport tevé-
kenységét. Az épületen egyébként a 
hároméves futamidő alatt állagmegőr-
ző munkálatokat végeznek, beépítik a 
tetőterét és kicserélik a tetőcserepeket. 
A terveket, engedélyeztetéseket, illet-
ve a műszaki felügyelő ellenőrzéseit az 
önkormányzat saját költségvetéséből 
fedezi, erre 1200 lejt különítettek el. A 
munkálatokra a szeptember–decem-

ber közötti időszakra 180 ezer lejt sike-
rült szerezni – részben helyi, részben 
megyei önkormányzati alapokból –, 
ebből az összegből a tetőszerkezet fel-
újítását tudják megoldani. Az épület 
újracserepezését azokból a cserepek-
ből oldják meg, amelyeket korábban 
vásárolt az önkormányzat. A tetőtér-
ben irodahelyiségeket és különféle 
rendeltetésű termeket alakítanak ki. A 
további ütemterv – mivel saját forrás-
ból valósul meg a beruházás – elsősor-
ban a költségvetés függvénye.

„Nagy szükségünk van a felújítás-
ra, mert ezáltal a tömbházakban lévő 
óvodai csoportjaink egy része bekerül-
hetne ebbe az épületbe” – jelentette ki 
a Hargita Népe kérdésére Kolumbán 
Andrea-Cristina aligazgatónő, kifejt-
ve, hogy ezáltal olyan épületben mű-
ködhetne a tevékenység, ahol bizton-
ságos, zárt udvar is lenne az apróságok 
számára. 

A Gyergyószentmiklóson egysze-
rűen Orosz Kálmán-féle iskolának ne-
vezett épületet még az előző mandá-
tum idején cserélte el az önkormány-
zat az egyházzal egy olyan területért, 
amelyre a Szent István-templomhoz 
tartozó plébániaépületet húzták fel.

Jó egészségnek örvend a 101 éves 
Jánosi Gyula bácsi, aki gyümölcsöt 
kapott ajándékba látogatóitól a teg-
nap. A Szent Erzsébet Öregotthon 
legidősebb lakóját idén is felköszön-
tötte születésnapján Barti Tihamér, 
az RMDSZ gyergyószentmiklósi 
szervezetének elnöke és Magyari 
Levente tanácsos. 

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

„Három évvel ezelőtt 
kerestem fel először 
Gyula bácsit, miután 

kikerestettem az RMDSZ helyi szer-
vezetének nyilvántartójából, ki a leg-
idősebb tagunk” – fejtegette a Har-
gita Népe kérdésére Barti Tihamér, a 
szövetség gyergyószentmiklósi szer-
vezetének elnöke. Mint magyarázta, 
azóta minden évben meglátogatja a 
legidősebb RMDSZ-tagot, és egy 
kis ajándékkal kedveskedik neki. 
Idén Magyari Levente RMDSZ-es 
tanácsossal közösen látogatták meg 
és gyümölcsöt vittek a 101 éves 
Jánosi Gyula bácsinak. Az aggas-
tyánkort megélt bácsi egyébként jó 

egészségnek örvend, és noha ápolói 
szerint már erősen felejt, Bartira egé-
szen jól emlékezett, hiszen egy évvel 
korábban még asztaliteniszeztek is. 
Gyula bácsi ugyanis fiatalabb korá-
ban nagyon szeretett sportolni, ked-
vencei közé tartozott a boksz és az 
asztalitenisz. Látogatóinak többek 
közt arról is beszámolt, hogy koráb-

ban még az intézmény igazgatójával, 
Magyari Vencellel is pingpongozott, 
és igen nagyra értékelte ellenfele 
fürgeségét. Gyula bácsit egyébként 
rokonai is köszöntötték, RMDSZ-
es látogatóinak arról is beszámolt, 
hogy a nagy család együtt flekkene-
zett az erdőn, ami örömmel töltötte 
el az aggastyánkorú férfit. 

Körkép
FELJAvíTJáK A PiTyPAnG ÓvoDáT

Megújul 
az Orosz Kálmán-féle iskola

MEGLáToGATTáK A SZEnT ERZSéBET ÖREGoTThon LEGiDőSEBB LAKÓJáT

Ajándék a 101 éves Gyula bácsinak 

MunKáLAToK CSAnÓDon, BéKényFőn éS KuPáSon

Felújítják az erdei utakat

4. oldal |  2011. szeptember 7., szerdahargitanépe

hírfolyam

> Mesterképzés Gyergyószentmiklóson. 
Péntek déli 1 óráig lehet még jelentkezni a 
Babeș–Bolyai Tudományegyetem Gyer gyó-
szentmiklósi Tagozatán induló mesterképzés-
re. Az Ökoturizmus és Fenntartható Fejlesz-
tés szakra 16 ingyenes és 25 tandíjas hely áll 
rendelkezésre, kétéves magyar nyelvű képzés 
keretében. Dr. Dombay István intézmény-
vezető elmondta, bármely postahivatalban 
befizethető a 100 lejes iratkozási díj, ezt kö-
vetően egyetemi diplomával, az egyetemi je-

gyek anyakönyvi kivonatával és a nyelvvizsga 
letételét igazoló dokumentummal kell jelent-
kezni a Csiky-kerti titkárságon. A helyszínen, 
típuskérés kitöltésével áll össze az iratkozási 
aktacsomó. Eredményhirdetésre szeptember 
10-én kerül sor, a helyek elfoglalása szeptem-
ber 12–15. között lehetséges. 

> Ifinapokra készülődnek a gyergyói 
fiatalok. A tavalyi huszonnégyhez képest 
idén hatvantagú az Ifinapok szervezőcsapata 
– hozta nyilvánosságra Kosztándi Andrea, az 
Ifitéka ifjúsági iroda vezetője hétfői sajtótájé-

koztatóján. Mint magyarázta, a szeptember 
23–25. között nyolcadik alkalommal meg-
szervezésre kerülő Ifinapokat több különféle 
csapat szervezi. Egy csoport az Ifirádió elin-
dításán munkálkodik, amely interneten lesz 
elérhető, egy másik csapat az esemény reklá-
mozásával foglalkozik, de külön csapat terve-
zi az Ifinapok arculatát, és megint mások fog-
lalkoznak a technikai, művészeti és kulturális 
szervezéssel. Az esemény reklámozására 9600 
különféle szövegezésű szórólapot készítettek, 
de reklámoznak közösségi oldalakon is. En-
nek hatására már jelenleg nagy az érdeklődés 

az Ifinapok iránt, mint az Ifitéka vezetője 
mondta, már Barótról és Csíkszeredából is 
jelezték részvételi szándékukat a fiatalok. Az 
Ifinapok szervezéséből és programjából kive-
szik részüket a különféle civilszervezetek és 
intézmények is, így a Pro Terra és Esély alapít-
ványok, illetve a Figura Stúdió Színház fiatal 
színészei is. „Örülök, hogy az Ifitékában újra 
fiatalos pezsgés van, és látszik az eredménye a 
fiatalok munkájának” – hangoztatta a sajtótá-
jékoztatón jelen lévő Mezei János polgármes-
ter, kifejtve, hogy az önkormányzat is maxi-
málisan támogatja a fiatalok törekvéseit. 

Zöld út a munkálatok elkezdéséhez. Időszerű felújítás fotó: Jánossy alíz

gyergyó

Vendégek Gyula bácsinál. Minden évben felköszöntik  fotó: simon arnold

Tegnap reggel adta át a helyszínt 
Gyergyószentmiklós önkormány-
zata a három kivitelező cég kép-
viselőjének – kezdődik az erdei 
utak feljavítása. A munkálatokat 
az Európai Mezőgazdasági vidék-
fejlesztési Alap finanszírozza.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

A Csanód út 4 km aszfaltot 
és 2,2 km tört kővel való 
burkolatot, a Békény út 

4,9 km aszfaltot és 2,6 km tört 
kőburkolatot, a Kupás út 2,9 km 
aszfaltot és 3,3 km kőburkolatot 
kap, ugyanakkor hidak, vízelveze-
tők, támfalak építésére is sor kerül 
– hangzott el tegnap, a békényfői 
útelágazásnál tartott sajtótájékoz-
tatón. Az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alaphoz benyúj-
tott pályázat alapján a több mint 

hat és félmillió lejes munkálat 
kivitelezését a Mezőgazdasági Ki-
fizetési Ügynökség finanszírozza, 
az előtanulmányok, tervek elkészí-
tése, valamint közbeszerzési eljárá-
sok, szerződések megkötése az en-

gedélyeztetések és az ellenőrzések, 
felügyeleti munkálatok a hivatal 
költségvetését terhelik. 

A hároméves program közel egy 
éve kezdődött el a pályázat meg-
írásával, előtanulmányok, tervek 
elkészítésével, valamint közbeszer-
zési eljárások, szerződések meg-
kötésével. A kivitelezésnek 2013 
novemberéig kell befejeződnie, az 
építő – a Fundamenta, Multipland 
és a Viaduct kft.-k konzorciuma – 
ötéves garanciát vállal a munkálat 
után. 

Mezei János, Gyergyószent mik-
lós polgármestere elmondta, a mun-
kálatok forgalomkorlátozással járnak, 
viszont felkérte a kivitelező cégeket, 
hogy a javítás időszakában is tegyék 
lehetővé, hogy ingatlanjaikat megkö-
zelíthessék a hétvégi házak tulajdo-
nosai, illetve ne akadályozzák a faki-
termelést sem. 

Átadás-átvétel a helyszínen 


