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Új műszaki ellenőrt keresnek
A Kultúrpalota felújítását végző céggel megoldódtak a konfl iktusok
• A marosvásárhelyi 
Kultúrpalota orgoná-
jának felújításával 
tavaszra elkészülnek, 
a tetőzet hatvan szá-
zalékban készen van, 
a homlokzat felújítása 
azonban szünetel. A 
Maros Megyei Tanács 
tavaly szerződést 
bontott a műszaki 
ellenőrrel, és új pá-
lyázatot írt ki.

A N T A L  E R I K A

Jelenleg ideiglenes megbízás 
alapján végzi munkáját egy 
műszaki ellenőr – tájékoztatta 

a Székelyhont Lukács Katalin, a 
megyei tanács szóvivője, aki azt is 
elmondta, hogy a csütörtöki taná-
csülésen a műszaki ellenőrzési tevé-

kenységre szánt összeg meg-
emeléséről is dönteni fognak.

A tetőzeten dolgoznak

Mint arról korábban írtunk, 
tavaly egy huzamosabb eső-

zést követően beázott a marosvá-
sárhelyi Kultúrpalota harmadik 
emeleti mennyezetének egy jóko-
ra szakasza. Akkor Soós Zoltán, a 
Maros Megyei Múzeum igazgató-
ja elpanaszolta lapunknak, hogy 

elégedetlenek a felújítást végző 
ploiești-i cég tevékenységével, 
azzal, ahogyan a munkát végzik. 
Az intézményvezető a szerződés 
felbontását javasolta és a mun-
kálatokra újbóli pályázatkiírást. 
„Átiratban kétszer is kértük a me-
gyei tanácsot, hogy bontsanak 
szerződést ezzel a céggel, nekünk 
ugyanis erre nincs lehetőségünk” 
– fogalmazott az igazgató, aki ér-
deklődésünkre elmondta, hogy 
a tetőt, ahol tavaly befolyt a víz, 
kijavították, és azóta nem történt 
hasonló eset. Lukács Katalintól 

megtudtuk, a céggel tisztázták a 
nézeteltéréseket, a munka pedig 
halad, csupán a homlokzat felújítá-
sa szünetel a hideg időjárás miatt. 
Az ablakokon, a tetőzeten viszont 
dolgoznak, és mihelyt a hőmér-
séklet is lehetővé teszi, folytatják 
a felállványozott homlokzaton is a 
munkálatokat.

Maros Megye Tanácsa négy 
éve nyert egy európai uniós pá-
lyázatot a Regionális Operatív 
Programon keresztül, amelyből a 
Kultúrpalota és a Természettudo-
mányi Múzeum felújítását végzik. 

A Kultúrpalota felújításának kere-
tösszege 6,5 millió lej, amelyből 6 
millió vissza nem térítendő uniós 
támogatás, a többi részt a megyei 
tanács állja. A kivitelező céggel, a 
Romconstructtal másfél éve írták 
alá a szerződést. A projekt kereté-
ben az épület homlokzatát és te-
tőszerkezetét, valamint a tükörter-
met, a könyvtár lépcsőházát és a 
fémszerkezeteket kell felújítani.

A tetőzettel haladnak, a víz már 
nem folyik be

▴   FOTÓ: HAÁZ VINCE

Oláh József esperes 
emlékére
A székelyszenttamási, ülkei és 
tibódi egyházközségek hívei 
lelkiatyjuktól, Oláh József espe-
restől búcsúznak. Papi szolgá-
latban töltött negyvenöt éve 
egy kivételével a Székelyudvar-
helyi Főesperesi Kerület egyik 
legrégibb egyházközségéhez 
kötődik. Isten szolgája, Márton 
Áron püspök szentelte pappá 
1975-ben, és az ő kezébe tette le 
ígéreteit Isten-, nép- és egyház-
szolgálatra. Csernakeresztúron, 
Piskitelepen segédlelkészként 
a szórvány kisközösségek 
sorsában osztozott, Gyimeskö-
zéplokon a csángó hitvilággal 
ismerkedett meg. Gyergyó-
szárhegy pap fia az udvarhely-
széki kis katolikus falvakban 
plébánosként, tiszteletbeli 
esperesként teljesítette be papi 
ígéreteit. Lelkipásztori műkö-
dése alatt nemzedékek nőttek 
fel. Egyszerre volt hagyomány-
tisztelő és az újra fogékony. 
Szentelő püspökének példája 
nyomán hű szolgaként felis-
merte az idők jeleit. A ’89-es 
rendszerváltás után irányítása 
mellett Ülkében kápolnát építet-
tek, amelyet 1997-ben Jakubinyi 
György érsek Páduai Szent Antal 
tiszteletére szentelt fel. Rövid 
időn belül a kápolna melletti 
területet megvásárolták, és 
ott lett Ülkének saját temetője. 
Hosszú betegségét munkával 
viselte. Bár hangja fakult és 
ereje fogyatkozott, mindvégig, 
78 éves koráig kitartott övéi 
mellett a szolgálatban. Az általa 
építtetett ülkei templomból csü-
törtökön 11 órától búcsúztatják, 
majd annak kertjében lel földi 
nyughelyre. Fogadja örökébe 
a Jó Pásztor, akit megalkuvás 
nélkül, hűséggel, szelíd mosoly-
lyal és életáldozattal szolgált! 
(Molnár Melinda)

GERGELY IMRE

F ebruárban kezdődik el a Gyergyó-
ditró központjában évek óta üre-

sen álló, korábbi bentlakás épületének 
teljes felújítása és átalakítása. Amint 

a beruházás befejeződik, ide 
költözik a helyi szakközép-
iskola. Az 5,5 millió lejes 
kormánytámogatással meg-
valósuló munkálat során 
kívül-belül újraszigetelik a 
falakat, kicserélik az összes 

nyílászárót, a korábbi hálókból 
osztálytermeket alakítanak ki, vala-
mint szaklaboratóriumokat is létrehoz-
nak. A belső udvart is rendbe teszik, 
továbbá saját hőközpontot szerelnek 
fel – sorolta Puskás Elemér polgármes-
ter. Az új iskola nemcsak modern lesz, 

de a falu egyik dísze is, hiszen kívül 
az eredeti arculatát állítják vissza, a 
meglévő díszítő elemek megőrzésével. 
A most kezdődő beruházás értéke nem 
tartalmazza az épület berendezését, 
erről majd a jövő évben, az akkori költ-
ségvetésből gondoskodnak, amikor 
pontosan felmérik, hogy mire is lesz 
szükség – közölte Puskás Elemér. 

Elköltöznek 
az általános iskolások

A középiskola jelenlegi épületébe a 
közeli, földszintes iskolaépületből 
költöznek majd át 2021 szeptemberé-
től az általános iskolai osztályok. Az 

így megürülő iskolaépületről pedig a 
tulajdonos, a római katolikus egyház 
rendelkezik majd a továbbiakban. Az 
önkormányzatnak mindenképpen elő-

nyére válna a változás, hiszen amel-
lett, hogy egy kihasználatlan épülete 
válik modern iskolává, az egyháznak 
fi zetendő bér sem terheli ezután a költ-
ségvetését – mondta el a polgármester. 
Egyébként az egykori bentlakás felújí-
tásával párhuzamosan, ugyanannak 
a pályázatnak a részeként az orotvai 
iskola is felújításon fog átesni.

Feljavítás után elköltöznek a gyergyóditrói iskolások
• Új helyszínen kezdi a tanévet 2021 őszén a gyergyóditrói Puskás Tivadar Szakkö-
zépiskola, a jelenlegi épületben pedig az általános iskolások tanulnak majd. A közép-
iskolások költözésével egy impozáns középület is új funkciót kap.

Ebben az épületben kezdi a tanévet 2021 
szeptemberében a ditrói középiskola
▸   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Vetítések 
a Csíki Moziban
A Csíki Moziban január 31-
én, pénteken három filmet 
vetítenek. 16.30 órától a 
Kémesítve című filmet 
láthatja a közönség magyar 
szinkronnal, 3D-ben. 19 
órától a Ford vs. Ferrari (Az 
aszfalt királyai) című életrajzi 
drámát láthatja a közönség, 
ez az alkotás is magyar 
szinkronnal látható. 21 órától 
a Csillagok háborúja: Sky-
walker kora című filmet lehet 
megnézni, ugyancsak magyar 
szinkronnal. Ugyanakkor már 
jegyek válthatók a Dolittle 3D 
(február 5., 17 óra), Csillagok 
háborúja: Skywalker kora 
(február 5., 19 óra), Valan – 
Az angyalok völgye (február 
7., 17 óra), 1917 (február 7., 
19 óra), Jumanji: A következő 
szint (február 7., 21.15 óra), 
Drakulics elvtárs (február 10., 
19 óra) filmekre is.
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