
A lakók tiltakozása ellenére fel
épült Gyergyószentmiklóson a 
Virág negyed 5-ös tömbház előtt 
a kisüzletsor. A kereskedők  
– akiknek szánták az építményt –  
a beköltözéssel foglalkoznak, 
és a lakók, miután több hatóság
nál is feljelentést tettek, egyre 
elkeseredettebben, de továbbra 
is igazukat keresik.

Jánossy Alíz 
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Úgy néz ki, a törvény a hü-
lyéknek van, és ezek sajnos 
mi vagyunk – jelentette 

ki a Hargita Népe kérdésére Siklódi 
Éva, a Virág negyed 5-ös tömbház 
egyik lakója.

Mint mondta, lakótársaival 
együtt szomorúan vették tudomá-
sul, hiába fordultak különféle ható-
ságokhoz, érdemben nem hallgatta 
meg senki panaszukat. Hozzátette, 
végső kétségbeesésükben bírósági 
eljárást fontolgatnak.

Mint ismeretes, a Virág negyed 
5-ös tömbház elé egy 2005-ben ki-
adott helyi tanácsi határozat alap-
ján a helyi önkormányzat ötrészes 
kisüzletsort építtetett, ahol azok a 
kiskereskedők kaptak kereskedelmi 
felületet, akik korábban is azon a 
területen árultak különféle impro-

vizált építményekben. A lakók azt 
sérelmezik, hogy a megkérdezésük 
nélkül kezdtek el építkezni, elvéve 
lakásaik elől a kilátást és a fényt, rá-
adásul szűkebb lett a bejárat. Ugyan-
akkor azt is nehezményezik, hogy az 
épületet a vízhálózat egyik fővezeté-
kére építették rá.

Előbb a helyi önkormányzatnál 
tettek panaszt, majd a prefektustól 
reméltek segítséget, aztán a Korrup-
ció-ellenes Bizottsághoz fordultak, 
utóbb pedig bűnügyi eljárást kezde-
ményeztek Mezei János polgármes-
ter és Mátyás Gyöngyvér főépítész 
ellen. Végül már Traian Băsescu ál-
lamelnöknek és Emil Boc kormány-
főnek írtak panaszlevelet.

– Az államelnöki hivataltól már 
kaptunk válaszlevelet, amelyben ar-
ról tájékoztatnak, hogy kivizsgálják 
az ügyet – mondta Ardelean Victor, 
a panaszos lakók szószólója, hozzá-
fűzve –, még mindig erre várunk.

Ugyanakkor kes erűen jegyezte 
meg, mélységesen bántja, hogy iga-
zából sehol nem vették komolyan 
panaszukat. 

Miközben a lakók továbbra is 
háborognak, a kereskedők többsége 
berendezte már kis boltját.

Mezei János polgármester leg-
utóbbi sajtótájékoztatóján elmond-
ta: amint a külső területrendezéssel 
is elkészülnek, megtartják a létesít-
mény megnyitóját.

Helyi költségvetési alapból épít
tet villanyhálózatot a gyergyó
ditrói önkormányzat a vasúton 
túli, Láp nevű dűlőben lakó hat 
családnak. Puskás Elemér pol
gármester abban reménykedik, 
hogy karácsony előtt már áram
szolgáltatásban részesülnek e 
családok is.

J. A.

2010-ben a vasúton túl lakó 
hat családdal közölte a vas-
úti társaság, hogy lekapcsol-

ják őket a vasúti hálózatról, mivel 
magánszemélyeknek nem szol-

gáltathatnak áramot – vázolta az 
előzményeket Puskás Elemér, Gyer-
gyó ditró polgármestere, szerinte 
vélhetőleg valami félreértés folytán 
történhetett meg, hogy a vasúti tár-
saság hálózatára csatlakoztatták az 
Állomás utca végén, a vasúton túl a 
Láp-dűlőben álló hat lakóházat.

Elmondta, a lakók az önkor-
mányzathoz folyamodtak, ez-
után döntött úgy a testület, hogy 
mintegy ötszáz méter hosszú 
villanyhálózatot építtet, hogy ne 
maradjanak áram nélkül a lakók.

Az építkezésre 46 ezer lejt kü-
lönítettek el helyi költségvetési 

alapból, a munkálatok első fázi-
sában, még tavaly télen tizenegy 
villanyoszlopot állíttattak, idénre 
maradt a vezetékek rögzítése.

– A munkálatokat nehezíti a 
vizenyős talaj, gépekkel csak ak-
kor lehet rámenni, ha megfagyott 
a föld – közölte a polgármester, 
kifejtve, reményei szerint a mun-
kálatokat sikerül befejezni leg-
később november folyamán. Ha 
ez megtörtént, akkor az önkor-
mányzat át kell adja a hálózatot az 
áramszolgáltatónak, majd ezután 
csatlakoztatják az országos háló-
zatra a hat házat.
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> Maroshévízen is összeállítják a ho-
nosításhoz szükséges iratcsomót. Kihe-
lyezett napot tart október 21-én a Gyer-
gyószentmiklósi Demokrácia Központ 
Ma roshévízen – tájékoztatja az érdek-
lődőket szerkesztőségünkbe eljuttatott 
sajtóközleményében az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács gyergyószéki szervezete. 
A közleményben arra is kitérnek, hogy 
a római katolikus plébánia hittantermé-
ben a honosítás (magyar állampolgárság) 

iránt érdeklődő ügyfeleket ezentúl min-
den pénteken 10–13 óra között fogadják 
a központ munkatársai és önkéntesei.

> Bemutatják a Mikó Imre-tervet 
Gyer gyószentmiklóson. A Gazdanapi 
Őszi Sokadalom és Nagyvásár keretében 
mutatják be a Mikó Imre-terv vitairatát 
– derül ki az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács gyergyószéki szervezete által a 
szerkesztőségünkbe eljuttatott közle-
ményből. A rendezvény október 22-én, 
szombaton délután 3 órakor kezdődik a 

Szarvasmarha-tenyésztők Hargita Me-
gyei Szövetségének székházában (Fürdő 
utca 5. sz.). Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács gazdaságfejlesztési tervét Tiboldi 
László és Bákai Magdolna ismerteti az ér-
deklődőknek.

> Gyerekbérletek válthatók a Figu-
ra Stúdió Színháznál. Három bérletes 
előadást láthatnak a gyerekek idén is a 
gyergyószentmiklósi színházban. Az új 
évadban láthatják még a Figura Stúdió 
Színház előadásában a Dézsi Szilárd ren-

dezte H. C. Andersen – Jevgenyij Svarc: 
Hókirálynő című mesedrámát. A későbbiek 
során megtekinthetik a székelyudvarhelyi 
Tomcsa Sándor Színház mesejátékát, a 
Terülj, terülj asztalkám! című produkciót 
Csurulya Csongor rendezte. Vendégelő-
adást is terveznek, erről most folynak a 
tárgyalások. A mesebérlet ára 12 lej, vidé-
kieknek 10 lej, az előadások előtt válható 
jegyek ára pedig 5 lej. A bérletek megvá-
sárolhatók munkanapokon 10–14 óra kö-
zött a Figura Stúdió Színház jegyirodájá-
ban. ( Jánossy Alíz)
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Kedélyeket szító építkezés
állásbörzE GyErGyószEntmiklóson

Találkozott a kínálat 
és a kereslet

Első állásbörzéjét szervezte 
meg tegnap a Gaia Consulting 
Group kft. Az alkalmazáshoz 
vezető út nevű projekt kereté
ben. Az Astoria szállóban szer
vezett eseményen közel száz, 
tartósan munkanélküli személy 
vett részt, közülük többet állás
interjúra hívtak.

J. A.

A börzét azoknak a szemé-
lyeknek szerveztük, akik-
nek nincs semmilyen gaz-

dasági tevékenységből származó 
jövedelmük, ugyanakkor nem 
szerepelnek a munkaerő-elhe-
lyező ügynökség nyilvántartásá-
ban sem – közölte a Hargita Népe 
kérdésére Farkas Éva közgazdász, a 
Gaia Consulting Group vezetője.

Mint mondta, újsághirdetések, 
a kábeltévék képújságja, plakátok 
révén értesítették az érintetteket, 
illetve a saját adatbázisukban sze-
replő személyeket telefonon ke-
resték meg. Ugyanakkor felvették 
a kapcsolatot azokkal a cégekkel 
is, amelyek különféle szakterülete-
ken alkalmaznának embereket. A 
megkeresésre tíz cég jelentkezett, 
többnyire ács-, asztalosszakmában 
kerestek szakembereket, illetve 
varrónőket, de volt kereslet marke-
ting-menedzserre, eladási ügynök-
re, pincérre, szakácsra és bárosra is.

– Kereskedelmi ügynököt és 
ácsot kerestem, és két személyt 
állásinterjúra hívtam – tájékoz-
tatott Szilágyi Edit, az Apicom 
Kft. humánerőforrás-menedzsere, 
hangsúlyozva, határozottan elé-
gedett a rendezvénnyel.

Mint ismeretes, a gyer gyó-
szent miklósi Gaia Consulting 
Group a Gyulafehérvári Caritas 
Vidékfejlesztési ágazatával és a 
csíkszeredai Praktik Consulting & 
Comp Kft.-vel partnerségben há-
romszáz, tartósan munkanélküli, 
inaktív személynek, illetve fiatal 
munkanélkülinek a munkaerőpi-
acon való elhelyezkedésének segí-
tését tűzte ki célul. A több mint 
kétmillió lej összértékű projektet 
91 százalékban az Európai Szociá-
lis Alap társfinanszírozza a 2007–
2013-as Humánerőforrás Fej-
lesztésére Irányuló Ágazati Ope-
ratív Programja által. A projekt 
elsősorban gyergyószentmiklósi, 
maroshévízi és csíkszeredai, illet-
ve ezen városok térségében élő 
személyeket érinti, főbb tevékeny-
ségei pedig a karriertanácsadás, 
képzések szervezése, állásközvetí-
tés, állásbörzék szervezése és önál-
ló vállalkozás indításához nyúj-
tott szaktanácsadás. A hallgatók 
a képzéseket követően az oktatási 
és munkaügyi minisztérium által 
elismert oklevelet kapnak. 

HElyi AlAPból fEjlEsztEnEk GyErGyóditróbAn

Karácsonyra új villanyhálózat

A kisüzletsor felépült, a lakók háborognak, a vállalkozók csinosítják üzleteiket

Több, tartósan munkanélküli személy álláshoz jutott a börzén fotó: jánossy alíz


