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ÁtadtÁk a sok vitÁt kavart kisüzletsort GyerGyószentmiklóson

Mindenki örül, de elcsitultak a kedélyek?

> Erdei útjavítás – jövőre foly-
tatódik. Csanód, Békényfő és Kupás 
útjának kövezését, illetve aszfaltozását 
kezdte el Gyergyószentmiklós az Eu-
rópai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alaptól pályázott összegből, s bár a 6,5 
millió lejes beruházás kivitelezési határ-
ideje 2013, a munka nagy részével már 
végzett is a Fundamenta, a Multipland 
és a Viaduct Kft. A csanódi úton mind-
össze a négy kilométernyi rész leaszfal-
tozása van hátra, már elkészítették az 
út alapozását, a 2,2 kilométernyi tört 
köves burkolatot, kialakították az át-
ereszeket és az átjárókat. Békényfőn, 

ahol 4,9 kilométernyi útszakaszra ke-
rül aszfalt, 2,6 kilométert köveznek, 
többnyire kész az útalap, az átereszek, 
befejezték a sáncolást és teraszosítási 
munkálatokat. Kupás útján is kész a 
munka nagy része, itt 2,9 kilométeren 
aszfalt 3,3 kilométeren kőburkolat ke-
rül az útra. Mezei János polgármester 
elmondta, a tervezettnél összesen 600 
méterrel rövidebb útszakaszt tesznek 
rendbe, az utak végéről „csíptek le”, ez 
ugyanis már nem támogatott költség 
lett volna, hanem a város saját beruhá-
zása. A döntést azzal magyarázta, hogy 
nem kíván a városvezetés az önrészként 

szükségesnél több pénzt áldozni az er-
dei utak javítására mindaddig, amíg a 
város útjai gödrösek. 

> Még tátongnak a tartályok he-
lyei. Több mint két hónapja távolí-
tották el a gyergyószentmiklósi la-
kónegyedekből a használaton kívüli, 
egykor folyékony üzemanyag tárolá-
sára használt fémtartályokat. Akkor 
Mezei János polgármester elmondta, 
a gödröket a Csanód udvarán felhal-
mozott építkezési hulladékkal töltik 
fel, viszont ez a művelet máig sem 
történt meg. Legutóbbi sajtótájékoz-

tatóján Mezei választ adott a miértre: 
a 3,5 tonnás tartályok elszállításával 
megüresedett gödörbe többek között 
a víz- és csatornarendszer felújítási 
munkálatai során kitermelt kő, beton 
és földmennyiség kerül. Mihelyt el-
kezdődik a beruházás, a munkapon-
tokon keletkező építkezési hulladékot 
szállítják ide, így megspórolva egy 
plusz szállítási költséget. A tartályok 
helyét elegyengetik, tetejére fűmaggal 
bevetett termőföld kerül, amit zöld-
övezetnek szánnak, illetve kaviccsal 
szórják be a parkolási célt szolgáló te-
rületeket. 

Körkép

a gyergyószentmiklósi száz-
szorszép napközi otthon kis-
csoportosainak szülei fogtak 
össze, és egyhetes munkával 
felújították a gyerekek második 
otthonát.

Balázs Katalin
balazs.katalin@hargitanepe.ro

Huszonhat gyerek szülei, 
illetve a Százszorszép 
napközi vezetősége kö-

zösen fogalmazták meg a kiscso-
portosok termének felújítási igé-
nyét. György Csilla igazgatónő 
állítja, amióta ő az intézménynél 
dolgozik, közel másfél évtizede 
nem volt mód e csoportterem 
korszerűsítésére, évente egy me-
szelésre futotta mindössze. 

– Ebből a teremből kerítet-
tek el hajdanán egyharmad részt, 
melyben egy ideig orvosi rendelő 
működött, majd igazgatói iroda 
lett. Most, hogy én is csoportban 
dolgozom, nem is lenne időm az 
irodámban üldögélni. Javasoltam, 
hogy bontsuk le a válaszfalat, nö-

veljük meg a csoporttermet – ma-
gyarázza a napközi igazgatója. 

Az egyhetes vakációra terve-
zett falbontással és meszeléssel a 
kalákázás során hamar végeztek, 
a lendületből és szépítő kedvből 
tellett a fűtőtestek kicserélésére, 
majd az egyik apuka felajánlotta, 
támogatásként parafára cseréli 
a padlót, egy másik pedig szin-
tén jelentős támogatást nyúj-
tott, hogy a felújított terembe új 
ágyak kerüljenek. Egyheti fizikai 
munkával és anyagi ráfordítással 
sikerült mindezt megvalósítani. 
A kezdeményezéshez az önkor-
mányzat 3000 lejjel járult hozzá, 
a szülők az elszámolás után fizetik 
a rájuk eső részt. 

Senki sem akadt, aki kifogá-
solta volna a tervezett felújítást 
vagy nem kívánt volna az ügy 
mellé állni – mondja az igazga-
tónő –, mi több, példa lett a kis-
csoport terme, a többi szülő is 
elmondta, hajlandó lenne időt 
és pénzt áldozni a kicsik kényel-
méért. 

ÖsszefoGÁs a szÁzszorszép óvodÁban

Költségvetéspótló kaláka
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Felújított terem. Százszorszép kiscsoport fotó: balázs katalin

Hivatalosan is átadták tegnap 
a sokat vitatott kisüzletsort 
Gyergyószentmiklóson, ame-
lyet a lakók tiltakozása ellenére 
építettek fel a virág negyed 5-ös 
tömbház elé. az építményben 
azok a vállalkozók kaptak he-
lyet, akik korábban ugyanazon 
a területen különféle improvi-
zált bódékból árusították por-
tékáikat. Az építkezést ellenző 
lakók többsége távol maradt a 
megnyitótól, csupán egy idős 
hölgy fejezte ki nemtetszését a 
létesítmény iránt.

Jánossy Alíz
janossy.aliz@hargitanepe.ro

Szépült a város ezen része, és 
kulturált körülmények közé 
került az a kereskedelmi te-

vékenység, ami eddig is itt zajlott 
– hangoztatta a tegnapi átadáson 
Mezei János polgármester, kifejt-
ve, hogy a tér rendezése tovább 
folytatódik, hiszen az ötrészes 
épületbe beköltözött vállalkozók 
vállalták a körülötte lévő zöld-
övezet kialakítását és gondozását 

is. A polgármester lapunknak azt 
mondta, a versenytárgyaláson meg-
nyert területhasználati jogért a 
bérlők havonta ötszáz lejt fizet-
nek. Az épületet egyébként egy 
2005-ben kiadott tanácsi határo-
zat alapján helyezték el a Virág 
negyed 5-ös tömbház elé, az ere-
deti terveken módosítva, a mos-
tani elvárásoknak megfelelően. A 
tervek elkészítéséért – amelyet az 
önkormányzat ügykezelt – fejen-
ként kétszáz lejt fizettek a vállal-

kozók, az építkezési költségek pe-
dig hozzávetőleg hatvanezer lejbe 
kerültek egyénenként. 

éjszakára bezárják 
a „nonstopot”
A kisüzletsoron helyet kapott 

két zöldségüzlet, egy virágüzlet, egy 
süteményforgalmazó, illetve egy 
italt és édességeket árusító vállalko-
zás. A megnyitón az is elhangzott, 
hogy az alkoholos italt is árusító, a 
gyergyószentmiklósiak által „non-

stop üzletként” ismert boltocska 
nyitvatartását korlátozzák, vagyis 
az eddigi éjjel-nappali éjféltől haj-
nali öt óráig zárva lesz. Az intézke-
dést azért hozták, mert korábban 
számos lakó nehezményezte, hogy 
éjszakai nyugalmukat zavarja az ott 
zajló tevékenység, illetve a reggelig 
felgyűlő szemét. Az út másik olda-
lán lévő újságosbódét is más helyre 
költöztetnék.

„engem befalaztak...”
A megnyitón jelen lévők – a 

vállalkozók és az önkormányzat 
képviselői – örültek a létesítmény-
nek, feltűnő volt viszont a lakók tá-
volmaradása. Az építkezés ellenzői 
nem jelentek meg, de még az utcán 
elhaladó járókelők is továbbsiettek, 
nem álltak meg „kíváncsiskodni”. 
Érdeklődésünkre, hogy rendező-
dött-e a viszony az elégedetlen la-
kókkal, a polgármester kifejtette, 
csupán egy-két személy kifogásolja 
továbbra is a létesítményt, de olyan 
is akadt, aki már bocsánatot kért 
– a vállalkozók egyébként meg-
jegyezték, hogy a tiltakozó lakók 

is tőlük vásárolnak. Időközben az 
5-ös tömbház egyik földszinti lakó-
ja is az ünneplőkhöz csatlakozott, 
de csak azért, hogy elmondja: „En-
gem befalaztak...” Váradi Erzsébet 
szerint lakása elől elvették a kilátást, 
az áruhordó autók zaja és füstje za-
varja. Arról próbálta meggyőzni az 
egybegyűlteket, hogy korábbi ígé-
retüket váltsák be, és vakolják újra a 
tömbház út felőli oldalát.

Mint ismeretes, a Virág negyed 
5-ös tömbház lakói az építkezés 
kapcsán azt sérelmezik, hogy a 
megkérdezésük nélkül kezdtek el 
ott építkezni, elvéve előlük a kilátást 
és a fényt. Azt is nehezményezik, 
hogy szűkké vált a bejárat, és az épü-
letet egy fő vízvezetékre építették 
rá. Előbb a helyi önkormányzatnál 
tettek panaszt, majd a prefektustól 
reméltek segítséget, aztán a Korrup-
ció-ellenes Bizottsághoz fordultak, 
utóbb pedig eljárást kezdeményez-
tek Mezei János polgármester és 
Mátyás Gyöngyvér főépítész ellen, 
illetve Traian Băsescu államelnök-
nek és Emil Boc miniszterelnöknek 
címzett panaszlevelet írtak.

Az átadás előtt egy nappal vitték el a térről az utolsó bódét fotó: jánossy alíz


