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Segítség kell az értékmegőrzéshez
Megerősítenék a csíkszentmártoni műemlék templom várfalát
• Több fejlesztést is 
terveznek a követke-
ző években a csík-
szentmártoni egyházi 
területeken, az önkor-
mányzat és a plébánia 
egyik fő célkitűzé-
se a helyi műemlék 
templom várfalának 
megerősítése. Az ér-
tékmegőrző munkála-
tokhoz azonban segít-
ségre van szükségük.

ISZLAI KATALIN

Három jelentős beruházást sze-
retnének megvalósítani a kö-
vetkező években a csíkszent-

mártoni műemlék templom környékén. 
Mint Birtalan Sándor polgármestertől 
megtudtuk, hosszú távú terveik között 
szerepel a templomot körülölelő várfal 
megerősítése, a helyi temető bővítése 
és az imaház átalakítása.

Három cél

A részletekkel kapcsolatosan a 
községvezető elmondta, szabad 
szemmel is látszanak a repedések 
a műemlék templomot körülölelő 
várfalon, de emellett egy nemrég 
elvégzett szakfelmérés is rámuta-
tott arra, hogy felújításra és állag-

megőrzésre van szükség. Emellett a 
csíkszentmártoni temetőben is több 
fejlesztést terveznek, ide tartozik 
egyebek közt a sétányok kialakítá-
sa és a temetkezésre kijelölt helyek 
rendezése, bővítése, illetve zöldö-
vezetek kialakítása is. Harmadik 
céljuk, hogy felújítsák a templom 
szomszédságában található ima-

házat. A mellette álló csűrt lebon-
tanák, a helyére épített épületben 
pedig fásszínt és temetkezési kel-
lékek tárolására alkalmas felületet, 
illetve illemhelyeket alakítanának 
ki. Továbbá, mivel parkolási gon-
dokkal küzdenek a templom kör-
nyékén, egy kisebb parkolót is lét-
rehoznának. A felsorolt fejlesztések 

megvalósítását részben pályázati 
pénzekből képzelik el, de támoga-
tásra is szükségük van.

Régebbi, mint a templom

A várfallal kapcsolatosan Kovács 
Zsolt csíkszentmártoni plébános 
árult el további részleteket lapunk-
nak. Mint kifejtette, megerősítése 
azért is fontos, mert jelentős érték-
kel bír, és ennek a generációnak a 
feladata, hogy megóvja, amit őseink 
felépítettek. „Ez nem egy egyszemé-
lyes projekt, hanem a közösség be-
vonásával szeretnénk megvalósíta-
ni, ha erre igény van. Abban bízunk, 
hogy lesz, már többen is biztosítot-
tak támogatásukról, ami ha-
talmas erőt ad. A következő 
időszakban főként anyagi 
segítségre lenne szükség, 
hogy a várfalat és a környe-
ző épületeket tudjuk megóv-
ni” – húzta alá a plébános. 
Emlékeztetett ugyanakkor, hogy a 
felújításra szoruló várfal még a mű-
emlék templomnál is régebbi (az is-
tenházát 1802-ben kezdték el építeni 
az előző templom alapjaira, és 1814-
ben fejezték be). A várfalba beleépí-
tették továbbá a régi templom fon-
tosabb maradványait. Aki segíteni 
szeretné a felújítást, átutalhatja ado-
mányát az egyházközségnek (Paro-
hia Romano-Catolică Sânmartin) a 
RO75RNCB01522042360670001-es 
bankszámlaszámra.

Jól láthatók a repedések. Megerősítésre, 
felújításra szorul a várfal

▸  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Új formaruhák 
a kórházban
A kórházi munkaruhák 
biztosítását, tisztítását és tá-
rolását is magába foglaló új, 
professzionális formaruha-
rendszert vezetett be a Csík-
szeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház. Mint Kiss Edit szóvivő 
tájékoztatott, az újonnan 
bevezetett rendszer részeként 
munkaruhát biztosítanak az 
alkalmazottaknak, akiknek 
így szakmai szintenként egy-
séges viseletük lesz. Eszerint 
az orvosok öltözete fehér 
felsőből és nadrágból, az 
asszisztenseké fehér felsőből 
és világoszöld nadrágból, a 
segédápolóké ciklámenszínű 
felsőből és nadrágból, a taka-
rítóké pedig kék felsőből és 
nadrágból fog állni. Minden 
alkalmazottnak három rend 
ruha készült, ezeket megsza-
bott időközönként kell majd 
cserélniük, a szennyest pedig 
egy cég gyűjti majd össze. Ők 
fogják mosni, fertőtleníteni, 
vasalni, majd a már sterilizált 
munkaruhákkal feltölteni az 
alkalmazottak nevére szóló 
szekrényeket.

• RÖVIDEN 

A N T A L  E R I K A

Újabb, Maros megyét érintő fejlesz-
tésekről írt alá szerződést a fej-

leszté si, kö zigazgatá si é s közmunká-
latokért felelős miniszter. A 44 millió 
lej összértékű beruházással öt Maros 
megyei település – két kisváros és há-

rom község – fejlődését segíti 
a Cseke Attila által vezetett 
tárca. A 2014–2020-as Re-
gionális Operatív Program 
keretében kiutalt támogatás-
ból Marosludas 7,6 millió lejt 
kap a városi Művelődési Ház 

felújítására, korszerűsítésére, 
bővítésére és felszerelésére. Szászré-
gen a Petru Maior Szakközépiskola 
modernizálására és felszerelésére 
fordíthat 8 millió lejt. Fehéregyháza 
község 15,1 millió lejből újíthatja fel a 
községközpont, illetve a hozzá tartozó 
Bún település általános iskoláját. Me-
zőpanit község egy multifunkcionális 

tornaterem építésére kap kormánytá-
mogatást 6,9 millió lej értékben. Dó-
zsa György község a Rákosi Lajos Ál-
talános Iskola bővítésére és javítására 
fordíthat 6,5 millió lejt. 

Hasznos célokra költik

Márk Endre, Szászrégen polgár-
mestere a Székelyhon érdeklő-

désére elmondta, a Petru Maior 
Szakközép iskola teljes, külső-belső 
felújítására pályáztak, mivel már 
nagyon le van lakva, sürgős fel-
újításra szorul. „Óriási segítséget 
jelent számunkra ez a támogatás, 
hiszen önerőből nem tudnánk el-
végezni a felújítást” – hangsúlyozta 
az előljáró, aki érdeklődésünkre azt 
is elmondta, hogy most a műszaki 
tervek készülnek, aztán következ-
nek a versenytárgyalások a kivite-
lezőkkel a munkálatok elvégzésére. 
„Ha minden a tervek szerint halad, 
augusztus-szeptemberben hozzá 
is kezdhetünk a tulajdonképpeni 
munkához. Remélhetőleg év végéig 

elkészülünk” – mondta Márk Endre. 
Dózsa György községközpontjában 
az 1–8. osztályos magyar tannyel-
vű iskolából nagyon hiányoztak a 
különféle laboratóriumok – tájékoz-
tatott Iszlai Tibor polgármester, aki 
kérdésünkre elmondta, a támoga-
tásból kémia, fi zika, biológia labo-
ratóriumokat szeretnének létesíteni 
és berendezni, hogy a gyerekek ne 
csak a tankönyvből tanuljanak, de 
meg is tapasztalhassák mindazt, 
amit elméletben elsajátítanak. A 
másik dolog, ami nagyon hiányzott 
a községből, az a sportterem. Mivel 
nem áll módjukban két tornatermet 
építeni mind a két iskolának, a ma-
gyar és a román tannyelvűnek is, 
ezért egy jól felszerelt, modern tor-
naterem épül a községközpontban. 
„Iskolabuszunk is van, amely lehe-
tővé teszi, hogy az egyik iskolából 
öt perc alatt átszállítsuk a gyereke-
ket a tornaterembe, ezért nem gond, 
ha a két iskola egy sporttermet fog 
használni” – magyarázta.

Több mint 44 millió lejt kapnak fejlesztésekre
• Iskolabővítésekre és korszerűsítésre, sportteremépí-
tésre, kultúrotthon-felújításra nyert pályázatot öt Maros 
megyei település. A fejlesztési minisztérium több mint 
44 millió lejjel támogatja Maros megyét, amire minden-
hol nagy szükség van.

Márk Endre: Önerőből nem sikerülne 
elvégezni az iskolafelújítást
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