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> Lezárult Az alkalmazáshoz vezető út 
projekt első harmada. Karriertanácsadás, 
képzések szervezése, állásközvetítés, állásbör-
zék szervezése és önálló vállalkozás indítá-
sához nyújtott szaktanácsadás Az alkalma-
záshoz vezető út projekt főbb tevékenységei 
– tájékoztatta a sajtó képviselőit Farkas Éva 
projektmenedzser, a Gaia Consulting Kft. ve-
zetője tegnap. Mint mondta, a kétéves futam-
idejű projekt első harmada lezárult, mostanig 
62 álláskereső személy részesült különféle 

képzésekben, négy új vállalkozás bejegyzése 
van folyamatban és több mint száz személy 
részesült karrier-tanácsadásban. Könyvelés 
és vállalkozói készségek fejlesztése képzésben 
22 személy részesült Csíkszentdomokoson, 
18 személy pedig Gyergyószentmiklóson 
részesült vidéki vendégfogadói képzésben. 
Mindkét képzés sikeres záróvizsgája után a 
résztvevők az Oktatási és a Munkaügyi Mi-
nisztérium által elismert diplomát kapnak. 
Mint arról korábban beszámoltunk, a Gyu-
lafehérvári Caritas Vidékfejlesztési ágazata 
partnerségben a gyergyószentmiklósi Gaia 

Consulting Group, illetve a csíkszeredai 
Parktik Consulting & Comp kft.-kkel há-
romszáz tartósan munkanélküli, inaktív 
személy, illetve fiatal munkanélküli munka-
erőpiacon való elhelyezkedésének segítését 
tűzte ki célul. A több mint kétmillió lej össz-
értékű projektet 91 százalékban az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozza a 2007–
2013-as Humánerőforrás  Fejlesztésére Irá-
nyuló Ágazati Operatív Programja által. A 
projekt elsősorban gyergyószentmiklósi, 
maroshévízi és csíkszeredai, illetve ezen vá-
rosok térségében élő személyeket érinti. Az 

egyenként 360 órás – amelyből 120 elméleti 
óra – képzések két korcsoportot érintenek: 
a 16–25 év közötti fiatal munkanélkülieket, 
illetve a 25 év fölötti tartósan munkanélküli, 
illetve a munkaerő-elhelyező ügynökségek 
nyilvántartóiban már nem is szereplő inak-
tív személyeket. A sajtótájékoztatón jelen 
lévő vidéki vendégfogadás projektben részt 
vevő személyek mindegyike hasznosnak és 
hatékonynak találta az elvégzett tanfolya-
mot, mint többen is kihangsúlyozták, olyan 
ismereteket sajátíthattak el, aminek hasznát 
látják a későbbiek során. 

Körkép
Napi másfél óra féNy

A lakók továbbra is az igazukat keresik
a Virág negyedi kisüzletsor ügyében

Miközben a kivitelező ütemesen 
halad Gyergyószentmiklóson a 
Virág negyed 5-ös tömbház előtti 
ötrészes kisüzletsor építésével, 
a lakók különféle hivatalok aj-
taján kopogva keresik az igazu-
kat. Az építkezés elkezdése óta 
több panaszlevelet fogalmaztak 
a különféle hatóságokhoz, tör-
vénycikkelyekkel alátámasztva 
igazukat, ám úgy tűnik, egyik 
hatóságot sem zavarja, hogy rá-
építkeztek egy tűzcsapra és egy 
ivóvízvezetékre.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro„Bármelyik hatósággal szem-

ben a minimum elvárá-
som az lenne, hogy tegye 

a dolgát, és ne nekünk panaszosoknak 
kelljen törvényeket keresgélnünk az 
igazunk alátámasztására” – jelentet-
te ki a Hargita Népének Ardelean 
Victor, a Virág negyed 5-ös tömbház 
lakóinak szószólója arra apropózva, 
hogy az utóbbi hetekben hiába for-
dultak panaszukkal bármilyen ha-
tósághoz, mert vagy elutasító, vagy 
kitérő választ kaptak. 

A lakók megkérdezése
nélkül építkeznek
Mint arról korábban beszá-

moltunk, a Virág negyed 5-ös 
tömb ház elé egy 2005-ben ki-
adott tanácsi határozat értelmé-
ben ötrészes kisüzletsort építtet 
a helyi önkormányzat, ahol azok a 
kiskereskedők kapnának kereske-
delmi felületet, akik korábban is 
azon a területen árultak különféle 
improvizatív jellegű építmények-
ben. A lakók azt sérelmezik, hogy 
a megkérdezésük nélkül kezdtek el 
ott építkezni, elvéve előlük a kilá-
tást és a fényt. Ráadásul a szűkké 
vált bejárat és az a tény, hogy egy 
tűzcsapra építettek rá, tűzvédel-
mi szempontból veszélyessé teszi 
a lakóházat. Illetve egyebek mel-
lett nehezményezik azt is, hogy az 
épületet egy fő vízvezetékre építik 
rá, ami meghibásodás esetén hoz-
záférhetetlenné válik, vagyis az a 
szakasz nem lesz javítható. „Az 

önkormányzat válaszra sem mél-
tatott, mi ugyanis az első laikus 
beadványunkban megadtunk egy 
címet, amire vártuk a választ” – 
méltatlankodott Ardelean, kifejt-
ve, hogy a Gyergyói Kisújságban 
megjelentetett önkormányzati nyílt 
levelet nem tekintik a lakók hiva-
talos válaszlevélnek.

Az ellenőrző bizottság
mindent rendben talált
Ezután a Hargita Megyei Épít-

kezési Igazgatósághoz, illetve a 
prefektúrához fordultak panaszuk-
kal, ennek hatására a helyszínen 
járt egy ellenőrző bizottság, ám 
ők is mindent rendben találtak. 
„Berszán Ruxandra igazgató felvi-
lágosított, hogy egy lakó napi más-
fél óra természetes fényre jogosult, 
ám ezt csak télen és azután tudják 
lemérni, hogy az épület felépült” 
– sérelmezte Ardelean Victor, ki-
fejtve, hogy az 1991/50-es törvény 
alapján, amelyet a 2009/829-es 
rendelet módosít, a 27-es szakasz 
szerint a szomszédok hiteles, kéz-

jeggyel ellátott beleegyezése szük-
séges bármilyen új építkezés esetén. 
Mint mondta, őket ilyen ügyben 
senki nem kereste fel. Ugyanak-
kor sérelmezte azt a módozatot is, 
ahogyan az ellenőrző szerv végez-
te a munkáját, mint mondta: nem 
voltak konkrét mérések, a működő 
tűzcsapról azt állították, hogy nem 
működik, és nem ellenőrizték le, 
hogy a vízvezeték áthalad vagy sem 
az épület alatt. 

„az önkormányzat
kétszeresen megszegte
a törvényt”
Ardelean egyébként tervraj-

zokkal bizonyította, hogy az ivó-
víz-fővezeték az épülő kisüzletsor 
alatt halad át, a tűzcsapot jelző 
tábla pedig éppen a tömbház olda-
lán van. „A 2006/241-es törvény 
38. bekezdése kimondja, bűntény-
nek számít a tűzcsapok elérésének 
akadályozása, illetve a bármilyen 
vezetékre történő építkezés” – ma-
gyarázta Ardelean, kifejtve, hogy 
a törvényt kétszeresen megszegte 

az önkormányzat az építkezéssel. 
Ugyanakkor arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a 2005-ben kiadott 
tanácsi határozat 93,5 négyzetmé-
teres építményt engedélyezett, ez-
zel szemben a jelenlegi épület 138 
négyzetméteren fekszik. „Nem 
kellett volna erre újabb tanácshatá-
rozatot hozni?” – tette fel a kérdést 
a panaszos, kifejtve, hogy a törvé-
nyes érvekkel alátámasztott újabb 
panaszlevelükkel ismét Ladányi 
László-Zsolt prefektushoz, illetve 
az Országos Építkezési Felügyelő-
ség vezetőjéhez, Takács Mihályhoz 
fordultak. Ugyanakkor panaszleve-
let nyújtottak be a Hargita Megyei 
Tűzoltó-parancsnoksághoz, vala-
mint a GO Rt. helyi közüzemekhez 
is. „Az ellenőrzési folyamat még nem 
zárult le, a jegyzőkönyvet mellékelve 
adok majd hivatalos választ a lakók-
nak” – fejtette ki a Hargita Népe 
kérdésére Ladányi László-Zsolt 
prefektus, hozzátéve, hogy noha né-
hány törvény nincs már érvényben, 
amire a lakók hivatkoznak, a lakók 
felháborodását megérti.

Miközben a lakók különféle hivatalokban keresik igazukat, az építkezés ütemesen halad fotó: jánossy alíz

ÉletMentő
ismeretterjesztés

Medvéket
védnek az emberek 

érdekében
„ne zavarj a barlangomban, és én 
sem zavarlak téged” – ez olvasha-
tó egy frissen megjelent szóróla-
pon. A három megyére kiterjedő 
life Ursus program a barnamedve 
védelmét célozza, az emberek tá-
jékoztatását 5000 szórólappal is 
próbálják segíteni.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Akik a barnamedvét trófeaként, 
kilőhető nagyvadként szem-
lélik, állítják, Romániában 

igen megszaporodott egyedszáma, 
akik viszont védenék a fajt, fogyatko-
zásáról beszélnek. Bereczky Leonárdó, 
a balánbányai medve-visszavadító köz-
pont vezetője elmondta: pontos szám-
adat nincs, viszont azt tudja, 2004-ben 
az árvamedve-visszavadító központ 
beindításának évében három, idén 
már 15 árva medvebocs került gondo-
zásába. A szakember állítja: az ember 
is felelős a vadak viselkedéséért, a ki-
csinyek elárvulásáért. Ember és medve 
békésebb együttélését célozza meg a 
Life Ursus projekt. A Legjobb kutató 
tevékenységek a barnamedve-állomány 
megőrzésére a Keleti-Kárpátokban 
elnevezésű kezdeményezés prog-
ramkoordinátora a Vrancea Megyei 
Környezetvédelmi Hivatal, partnere 
a Természeti Értékek Megőrzésének 
Egyesülete, a Hargita és Kovászna 
megyei Környezetvédelmi Hivatal és 
a Biológiai Sokféleség Megőrzésének 
Egyesülete. Bereczky sajtótájékozta-
tón mondta el, a projekt keretében 
jött létre egy sürgősségi esetekre szer-
vezett csapat, mely 35 alkalommal 
szállt ki a helyszínre, öt medve befo-
gására került sor, és három kártevő 
vad esetében javasolta a kilövést. A 
három megyében készült közvéle-
mény-kutatás feldolgozásakor kide-
rült: az emberek keveset tudnak vagy 
torz információkkal rendelkeznek a 
barnamedvéről. A projekt folytatása-
ként kezdődött egy ismeretterjesztő 
kampány. Tegnapra készült el három 
típusú szórólap, mely turistáknak, fa-
kitermelő cégeknek, illetve vadászok-
nak szól, és a medvék telelőhelyének 
védelmét célozza. A szórólapokat 
turisztikai központokban, nemzeti 
parkokban, fakitermelő cégeknél, va-
dásztársaságoknál helyezik el. 


