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A SZERZŐ FELVÉTELE

A Rákóczi Ferenc utcában 
lévő rossz szomszédi vi-
szonyról már többször ír-

tunk. A város több pontján is 
panaszkodnak a roma szom-
szédságra, de ezen város-
részről különösen sok kifogás 
érkezett, a szomszédok együtt-
élési problémája valamilyen 
megoldásra vár.

„Nincsen nyugtunk”

Pénteken délben az idős né-
ni sírva fogadott. „Évek óta 
megkeserítik az életemet. Már 
nem bírom ezt az állapotot. A 
férjem meghalt, így mindent 
én kell intézzek, a félszeg le-
ányomat is én rendezem, az 
unokám is itt lakik velünk. 
A szomszédok pokollá tet-
ték az életünket. Ugyanúgy 
fizetjük az adót, mint bárme-
lyik gyergyói lakos, s nincs 
nyugtunk egy perc sem, min-
den szemetet áthajigálnak” 
– mondta a néni, és az udva-
ron lévő hulladékra mutatott, 
a használt pelenkától kezdve 
a ruhadarabokon át a csoma-
golóanyagokig minden szét-
szórva hevert. „Az emeletről 
öntik ki a mocskos vizet az ud-
varunkra, olyan is volt, hogy 
rám öntötték, éjjelente pedig 
nagy zajt csapnak. A keríté-

sünket is leszedték, eltüzel-
ték, kővel hajigálják a házat, 
van, amitől féljen az ember. 
Korábban az ablakunkat is 
betörték, nyugtunk egy perc 
sincsen” – panaszolta Király 
Margit. Hozzátette: „Minden-
hová elmegyek panaszt tenni, 
mert már nem bírjuk. Jelen-
tettem, ahol csak tudtam, a 
rendőrségen is voltam, s ígé-
retet kaptam mindenhol, hogy 
kijönnek és megoldják a hely-
zetet. A csomafalvi rokonok 
ígérték, hogy segítenek, a ke-
rítést valahogy újracsinálják, 
de nincs senki más, akire szá-
míthatnék.”

Hiányzik a kerítésből

Az udvar mögötti kertbe, a 
veteményesbe hívott az idős 
asszony, a többszörösen meg-
erősített kertkapun mentünk 
át. A kerítés egy része hi-
ányzik, a fiatal gyümölcsfá-
kat pedig megrongálták. Mint 
mondta, járás van egyfolytá-
ban, állatokat, kecskéket tar-
tanak a szomszédok, és az 
ő kertjébe is beengedik. Sőt, 
a kertjén keresztül mennek át 
a szomszéd fásszínjéhez, ami-
nek a hátát is megkezdték a 
hasogatott tűzifáért. A kivert 
ösvényt is megmutatta.

Továbbítják a tapasztaltakat

A korábbi  látogatásom-
kor a kerítés túloldaláról is 
elmondták véleményüket, de 
ezúttal nem jelentek meg az 
udvaron a szomszédok, csu-
pán a függönyök lebbentek meg. 
A gyergyószentmiklósi helyi 
rendőrök is jelen voltak a láto-
gatáson, mint mondták, ezúttal 
is egy jelentésbe foglalják a Rá-
kóczi Ferenc utca 22. szám alatt 
tapasztaltakat, melyet továbbí-
tanak a felettesükhöz, majd az 
illetékes hatóságnak. 

Király Margit ügye, csa-
ládi helyzete nem ismeret-

len a gyergyószentmiklósi 
önkormányzatnál. Mint koráb-
ban megtudtuk, a szociális iro-
da nyilvántartásában szerepel a 
kettes fokozatú sérültséggel élő 
nő, akit az édesanyja, Király Mar-
git rendez. Az iroda munkatársai 
rendszeresen látogatják, környe-
zettanulmányt is készítettek a 
családnál, ahol három generáció 
él együtt. A támogatásra szoruló 
családok listáján is szerepelnek.

Távol tartási parancs 
is következhet

Az önkormányzat sajtószó-
vivője, Fórika Krisztina el-

mondta: „A helyi rendőrség 
számos esetben kijárt a Rá-
kóczi Ferenc utcai hölgyhöz. 
Az értesítés rendszerint a ki-
hágások után érkezett, így 
konkrét tettenérés egy eset-
ben sem történt. Mivel nem 
tartozik a helyi rendőrség ha-
táskörébe az eset kivizsgálá-
sa, az országos szervek felé 
irányították a hölgyet, hogy ott 
tegyen feljelentést, amelyet tá-
vol tartási parancs kérése is 
követhet, így az elkövető sze-
mélyeket korlátoznák a lakó-
ház megközelítésében is.”

BARICZ-TAMÁS IMOLA

Egyre több panasz van a szomszédokra

Békétlenség a Rákóczi utcában
Évek óta szomszédai keserítik életét a gyergyó-

szentmiklósi, Rákóczi Ferenc utca 22. szám alatt 

élő idős nőnek. A 80 éves Király Margit immár nem 

először fordult szerkesztőségünkhöz. A helyszínen 

beszélgettünk vele, és a helyi rendőrök, az önkor-

mányzat álláspontját is megtudtuk.

Az idős asszony nem először ismertette gondját

A magyarországi  rész-
vény estárssal tárgyalt Gyer-
gyó szentmiklós küldöttsége. 
A Monturist-közgyűlésen kör-
vonalazódott: Budapest V. ke-
rü le tének  önkormányzata  
átadná részvényeit Gyergyó-
szentmiklósnak – erről számolt 
be Budapestről hazatérve Nagy 
Zoltán polgármester pénteki 
sajtótájékoztatóján.

Egy korábbi önkormány-
zati testületi ülésen elfoga-
dott álláspontot tolmácsoltak 
a gyergyóiak a Monturist-
közgyűlésen. Nagy Zoltán arról 
számolt be, hogy egyetértés-
ben sikerült döntéseket hoz-
niuk a többségi részvényessel. 
„Elvi döntést hoztunk arról, 
hogy a gyilkostói, közös gaz-
dasági társaságban a Budapest 
V. kerület önkormányzata ál-
tal birtokolt részvényeket át-
adja Gyergyószentmiklósnak 
még ez év folyamán. Májusig, 
belső procedúrák lefolytatása 
után meg kell találnunk azt az 
árat, amiért az V. kerület átad-
ná részvényeit. Természetesen 
ennek minimális értéke annak 
megfelelő kell legyen, ameny-
nyit a budapesti önkormányzat 
az elmúlt időben utalt a cégnek 
törzstőke-emelés címen.”

Szabályzat a rend őre

Addig is, amíg Gyergyó-
szentmiklós önkormányzatának 
hatáskörébe kerül át a teljes gaz-
dasági társaság, közös döntése-
ket hoztak a részvényesek. Így 
meghosszabbította a közgyűlés 

Rusu Róbert, jelenlegi Monturist-
ügyvezető mandátumát három 
évvel. Ez a jelenlegi testület mű-
ködésének végéig szól, a követ-
kező döntéshozó csapat majd 
határozhat, hogyan és kivel sze-
retne együttműködni. A belső 
szabályzatot is elfogadták, en-

nek célja, hogy szigorúan lehes-
sen fellépni a területrendezés 
kapcsán. Folyamatban van egy, a 
Gyilkos-tó körüli területekre vo-
natkozó zonális rendezési terv 
elfogadása, amíg az érvénybe lép, 
a belső szabályzat érvényesül, 
mely világosan fogalmaz arról, 

hol lehet gazdasági tevékeny-
ségeket folytatni, hol lehet csak 
zöldövezetként kezelni területe-
ket. A cél az, hogy rendezett le-
gyen a tó környéki tevékenység 
– mondta Nagy Zoltán. 

Korábbi vezetők kérését 
vitatták meg

A testület elfogadta Pál Leven-
te, korábbi Monturist-ügyvezető 
kérését, hogy utólag megkap-
hassa javadalmazását arra az 
időszakra, amíg ő volt az admi-
nisztrátor. Ez, a tavaly kifejtett, 
öt hónapnyi tevékenységért já-
ró fizetés utólagos kézbesíté-
sét jelenti. Elutasították viszont 
Virág Zsolt – Pál Levente elődje 
– követelését. Nagy Zoltán úgy 
fogalmazott: „Olyan szerződés 
köttetett, amellyel a testület és 
a közgyűlés sem ért egyet. Eb-
ben az állt, hogy huszonnégy 
havi bér kifizetésére köteles a 
cég, ha egyoldalú szerződés-
bontás történik. A közgyűlés 
szavazatával nyomatékosítot-
ta, hogy nem ért egyet ennek 
a szerződésnek a tartalmával, 
és bírósági úton fogja kezdemé-
nyezni megsemmisítését.”

BALÁZS KATALIN

Visszakerülhet a város kezébe a gyilkostói vagyon

Nagy Zoltán bízik abban: a Monturist gyergyói kezekben lesz a legjobb helyen




