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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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Záros marad a „ceruzás”
A napközi épületének felújítási munkálatai jelenleg is zajlanak

A „ceruzás” napköziben a 
két évvel ezelőtt elkezdett 
munkálatokat félbe kellett 

hagyni. 2016 nyarán indult az 
épületet korszerűsítő tevékeny-
ség, de időközben olyan helyzet 
állt elő, amire nem számított sem 

az önkormányzat, sem a kivitele-
ző: az épület sokkal jobban meg-
rongálódott, mint azt gondolták. 
A tetőtérben a falak megbontá-
sakor olyan problémák kerültek 
felszínre, amelyek hátráltatták a 
kivitelezést, hiszen az alap, a tar-
tógerendák nem bírták volna el a 
tervezett változtatásokat, ezért a 
beruházást le kellett állítani.

Felújítás a felújításban

„Idén biztosan nem kezdenek 
a Kossuth utcai épületben tané-

vet a gyerekek. Jelenleg az eredeti 
korszerűsítési munkálatok során 
adódott meglepetéseken dolgoz-
nak, ezek nem voltak korábban 
leszerződve. Erre a munkálatra 
külön közbeszerzést kellett ki-
írni. Hosszas procedúra után je-
lenleg egy helyi cég, a Ben-Com-
Mixt szakemberei dolgoznak, a 
tetőszerkezet- és gerendacsere 
zajlik. A munkálat elvégzésére 
két hónapja van a cégnek, ezt kö-
vetőn tér vissza a korszerűsítést 
végző cég, és folytatja az épület 
felújítását, a tetőtér beépítését” 
– ismertette Fórika Krisztina ön-
kormányzati sajtószóvivő. A Kos-
suth utcai épületen zajló „közbe-
ékelt” munkálat értéke 363 ezer 
lej áfa nélkül. Ebből az összegből 
százezer lej állami támogatás, a 
többit saját költségvetésből állja 
a város.

Idén nincs költözés

A korszerűsítési munkálatok 
során Gyergyószentmiklós teljes 
tanintézmény-hálózatának át-
szervezésére volt szükség, óvodai, 
napközis csoportok költöztek egyik 
épületből a másikba. Idén is ott 
kezdik a gyerekek a tanévet, ahol 
tavaly.

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A  

„Az iskolaév elején évről-évre 
összegyűlünk, hogy imádságos sze-
retettel készüljünk a hosszú tanév-
re, hogy tudatosítsuk magunkban, 
hogy bármennyi nehézség is van 
előttünk, mi együtt, egymás kezét 
fogva, Isten gondviselő szeretetében 
bízva képesek vagyunk legyőzni 
minden akadályt. Gyertek, imád-
kozzunk együtt, kérjük a jó Isten 
áldását drága diákjainkra, bölcs 
tanárainkra, és a gyermekeink szü-
leire, családjaira, hogy a 2018–19-es 
tanév mindannyiunknak örömteli, 
eredményes, áldott legyen!” – áll a 
Csaba testvér által megfogalmazott 
meghívóban. 

A tanévnyitó ünnepség 
programja

Szombaton háromnegyed 11-
től fogadja a Gyergyóditrói Fúvós-
zenekar a vendégeket. A 11 órától 
kezdődő szentmisén Böjte Csaba 
ferences szerzetes tarisznyálja fel az 
iskolásokat. Sor kerül a sepsiszéki 
Nagy Balázs ötletéből megvalósult 

vándorbölcső átadására, ezt köve-
tően megkoszorúzzák a tatárdombi 
emlékművet. 13 órától fellép a Role 
zenekar Visz a vonat című előadá-
sával, majd a Kájoni János Gyermek-
védelmi Központ gyerekeinek pro-
dukcióját követhetik fi gyelemmel. A 
délután folyamán az Orotvai Komák 
és a gyergyóremetei Sirülő Néptáncs-
csoport szórakoztatják a résztvevő-
ket. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

színjátszó- és tánccsoportja A néma 
levente című darabot adja elő, az 
előadás kezdési időpontja 15 óra 50 
perc. Idén is lesz tombolahúzás, ut-
cabál és tűzijáték is. Vendégeket is 
várnak a szombati rendezvényre, 
csirkeszárnyat, fl ekkent, palacsin-
tát, fánkot kínálnak, csokiszökőku-
tat működtetnek, és lesz bográcsos 
étek is. A vendégek hálájuk jeléül 
adományozhatnak az alapítvány 
gyermekeit segítve.

A Kossuth utcai épületben 
zajlik a felújítás

▴   FOTÓ: BARICZ-TAMÁS IMOLA
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• Idén sem költöznek vissza a napközis gyere-
kek a Kossuth Lajos utcai Csodavilág Napközi 
Otthonba. Van már látszata az elkezdett felújí-
tási munkának, de közel sincs vége.

„ Időközben olyan 
helyzet állt elő, ami-
re nem számított sem 
az önkormányzat, 
sem a kivitelező.

Tanévnyitó a Tatárdombon
• Minden székely családot, munkatársat, kicsit és na-
gyot, minden kedves támogatót, tanárt, tanítót, polgár-
mestert, pap bácsit várnak a gyergyószárhegyi tatárdombi 
ünnepségre szeptember 8-án. A tanévnyitó rendezvény 
kiemelkedő programpontja a 11 órától kezdődő szentmise, 
melyen Böjte atya mond szentbeszédet. 

Idén is várnak a Tatárdombra, 
a szentmisére

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Az iskolaév elején év-
ről-évre összegyűlünk, 
hogy imádságos szere-
tettel készüljünk a hosz-
szú tanévre.




