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1 hónap                  25 lej

3 hónap                    70 lej

6 hónap                  140 lej

12 hónap                280 lej

A kolozsvári és sepsiszentgyörgyi városvezetés sem tartja hatékonynak a projektet

Leépülőben van az ANL-program?

Nagyváradon ismét lehet 
pályázni az Országos La-
kásügynökség (ANL) ál-

tal újonnan építtetett ingatla-
nok bérlésére, Kolozsváron ez-
zel szemben az állami program 
helyett inkább saját költségve-
téséből valósítana meg szoci-
ális lakásokat az önkormány-
zat. A sepsiszentgyörgyi ön-
kormányzat eközben az utób-
bi megoldást támogatná, ugyan-
is nem tartják hatékonynak az 
országos programot. A nagyvá-
radi polgármesteri hivatal tá-
jékoztatása szerint az Aradi 
úton felhúzott tömbházak lak-
részeinek elfoglalására novem-
ber elsejétől egészen december 
29-éig pályázhatnak az érdek-
lődők. Az igényléseket 35 éves-
nél fiatalabb személyek nyújt-
hatják be: a polgármesteri hi-
vatalban megtalálható kérvény-
hez csatolni kell többek között 
a személyazonossági iratok má-
solatát és a megelőző 12 hónap-
ban szerzett bruttó jövedelmet 
igazoló dokumentumot – írja az 
Ebihoreanul.ro hírportál. A lak-
részek elosztásánál figyelembe 
veszik, hogy az igénylő albér-
letben vagy valamelyik család-

tagjánál lakik, illetve mekko-
ra jelenlegi otthona, továbbá az 
is számít, hogy az illető házas 
vagy egyedülálló, illetve van-e 
gyermeke. Előnyben részesül-
nek a hátrányos helyzetű, pél-
dául árva fiatalok, illetve az 
örökbe fogadó párok. Ugyanak-
kor figyelembe veszik az igény-
lők szakmai végzettségét, vala-
mint azt is, hogy az előző évek-
ben nyújtottak-e be már kérést 
ANL-s lakásra. A polgármesteri 
hivatal arra is felhívja a figyel-
met, hogy az előző években be-
nyújtott igénylés nem érvényes, 
a pályázóknak újabb iratcsomót 
kell összeállítaniuk 2017-re.

„Nem várunk a kormányra,
mert úgysem adnak pénzt”

A kolozsvári polgármesteri hi-
vatal ezzel szemben nem az or-
szágos programban látja a la-
káshiány megoldásának kul-
csát. Iulia Perşa városházi szó-
vivő a Krónikának arról számolt 
be: ugyan tervezik egy ANL-s 
társasház építését a Hajnal ne-
gyedben, a Segesvár utcában – 
ahol a közeljövőben új parkoló-
ház is létesül –, a továbbiakban 

azonban nem kívánják igénybe 
venni az országos program adta 
lehetőségeket. Elmondása sze-
rint az önkormányzat minden 
bizonnyal inkább saját források-
ból fog szociális lakásokat építe-
ni. Iulia Perşa kifejtette: az ügy-
ben próbálták felvenni a kapcso-
latot a kormánnyal, de nem kap-
tak választ, ezért nekiláttak sa-
ját költségre dolgozni. „Ha vala-
ki utánanéz, láthatja, hogy jóval 
több szociális lakás van Kolozs-
váron, amelyet a polgármeste-
ri hivatal saját költségvetésé-
ből építtetett meg, mint ameny-
nyi az ANL-program révén va-
lósult meg. Nem várunk a kor-
mányra, mert úgysem adnak 
pénzt” – magyarázta a szóvi-
vő, aki a Tömösi (Timişului), a 
Vereckei (Blajului) és a Radnai 
(Rodnei) utcában található in-
gatlanokat hozta fel példaként 
a szociális lakásokra. Hozzátet-
te: az is problémát jelent, hogy 
kevés telek áll az önkormány-
zat rendelkezésére, ráadásul 
amint felmerül egy beruházás 
ötlete, „valakinek eszébe jut”, 
hogy visszaigényelje a területet, 
a per lezárásáig pedig a város-
háza keze meg van kötve. Ez tör-

tént például a Gorbó völgyében 
található területtel is, amelyen 
ANL-lakásokat építtettek volna, 
végül azonban a telek a hadse-
reg tulajdonába került. Augusz-
tusi interjúnkban egyébként 
Oláh Emese, Kolozsvár RMDSZ-
es alpolgármestere is arról pa-
naszkodott: bár az önkormány-
zat az ANL-program keretében 
is együttműködik a kormány-
nyal, már évek óta nem kaptak 
a projektre fordítható pénze-
ket. „A lakáshiány mérséklése 
azért is nehézkes, mert Kolozs-
vár örökös problémája, hogy na-
gyon kevés beépíthető területtel 
rendelkezik” – mutatott rá ak-
kor az alpolgármester.

Antal: semmilyen szempontból 
nem előnyös az ANL-program

Hasonló problémákkal küzd a 
sepsiszentgyörgyi városháza 
is, amely nem igazán rendel-
kezik olyan területekkel, ahol 
ANL-tömbházakat lehetne épí-
teni. Antal Árpád polgármester 
a Krónikának elmondta: szoci-
ális céllal amúgy is inkább há-
zakat építenének, az országos 
program keretében viszont ezt 
nem támogatják. A sepsiszent-
györgyi városvezetés különben 
sem tartja sikeresnek a progra-
mot, meglátásuk szerint ugyan-
is nem veszi figyelembe a helyi 
igényeket sem a lakhatás, sem 
az árak, sem a városrendezés 
szempontjából. Úgy vélik, in-
kább a helyi önkormányzatok-
ra kellene bízni, hogy milyen 
ingatlanokat építenek, a város-
kép szempontjából sem elő-
nyös, hogy az egész országban, 
városokon és falvakon ugyan-
azokat a sárga-kék, feliratos 
egyentársasházakat húzzák 
fel, mikor például Sepsiszent-
györgyön inkább sorházakra 
lenne igény. Az is gondot jelent, 
hogy ezek a lakások nem csúcs-
minőségűek, folyamatosan ér-
keznek a panaszok, állandóan 
javítani kell, a felső emeletek 
beáznak. Antal szerint a prog-
ram másik hiányossága, hogy 
a központilag meghatározott 
árak „köszönő viszonyban” sin-
csenek a piaci árakkal, és mi-
nél kisebb egy település, annál 
nagyobb az eltérés. Sepsiszent-
györgyön egyébként legtöbb 
másfél évet kell várnia egy fiatal 
családnak egy ANL-s lakásra, a 
várólistán folyamatosan 10–20 
igénylő szerepel. Ők akkor kap-
nak lakást, ha valamelyik bérlő 
visszamondja az ingatlant.

BÍRÓ BLANKA, KISS ELŐD GERGELY,
KŐRÖSSY ANDREA

Ismét megpróbált behatol-
ni egy medve a Brassó me-
gyei Postăvarul menedékház-
ba. A nagyvad tegnapra virra-
dó éjszaka 4 óra körül próbál-
kozott bejutni a menedékház-
ba, azonban a személyzet és az 
ott állandó szolgálatot teljesítő 
csendőr elkergette – tájékoztat-
ta az Agerpres hírügynökséget 
Ciprian Aldea, a megyei csend-
őr-főkapitányság szóvivője. Pén-

teken be is tört a medve a ház-
ba, akkor magával vitt egy zacs-
kó cukrot és egy doboz cukor-
kát. A medvét a menedékház-
tól 50 méterre kergették. Rolf 
Truetsch, a menedékház üze-
meltetője azt kéri a helyi ható-
ságoktól, hogy sürgősen csele-
kedjenek, ugyanis közeleg a téli 
szezon, és sok síelő fordul meg a 
menedékházban. Az elmúlt na-
pokban ugyanakkor a Prahova 

megyei Buşteni településen is-
mét valóságos medveinvázió 
volt: hétvégén összesen 11 nagy-
vadról érkezett bejelentés. Az ál-
latok behatoltak több udvarba, és 
a szeméttárolók körül is sok pél-
dányt láttak a helyiek, a med-
véket végül a csendőrök sziré-
nával riasztották el – közölte a 
Mediafax hírügynökség.
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Nagyváradon új építésű ANL-s lakások bérlésére lehet pályázni, ezzel 

szemben Kolozsváron és Sepsiszentgyörgyön a továbbiakban nem kíván-

ják igénybe venni az országos program nyújtotta lehetőségeket.

Visszajáró „vendég” a medve Brassóban
REKLÁM

49 éves, jóképűnek mondott, 
művészeteket, kirándulást  

kedvelő, falusi életet is szerető 
nagybányai férfi keresi

28–50 éves, lehetőleg szőke, 
vidám, megértő női társát 
komoly kapcsolat céljából.

Tel.: 0732-498196

Ellenzik az egyenépítkezést. Többen úgy vélik: helyi szinten kellene dönteni az ingatlanprogramokról
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