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Birtokba vették a reformátusok a nagyenyedi kollégium tanári lakásait

Visszafoglalt Bethlen utca
Birtokba veheti a reformá-

tus egyház a nagyenyedi 

Bethlen utca egykori ta-

nári lakásait, miután szük-

ségszállásra költöztették 

az évtizedekig ott élő sze-

gény családokat.

Tíz évvel a visszaszolgáltatás 
után ténylegesen birtokba ve-
heti az Erdélyi Református 

Egyházkerület a nagyenyedi Beth-
len utca tanári lakásait. A Bethlen 
Gábor Kollégium szomszédságában 
található ingatlanok kiürítésével év-
tizedek óta tartó áldatlan helyzet ol-
dódik meg. A püspökség az ott élő 
szegény, zömében roma családok 
helyzetének rendezésében, szük-
séglakásokba való költöztetésében 
is segített az önkormányzatnak, 
mondta el a Krónikának Lőrincz Hel-
ga alpolgármester. A Fehér megyei 
kisváros elöljárója lapunknak kifej-
tette, múlt héten sikerült kiköltöz-
tetni a Bethlen Gábor utcában tör-
vénytelenül lakó 70 személyt, és fel-
szabadítani az épületeket. Az önkor-
mányzat 2016 óta próbál megoldást 
keresni a kollégium egykori taná-

ri lakásainak helyzetére, amelyeket 
2007-ben visszaszolgáltattak ugyan 
az Erdélyi Református Egyházkerü-
letnek, de nem tudta birtokba venni 
azokat. A város szívében található, a 
kollégiumtól a Kápolna-dombi park-
ba vezető Bethlen Gábor utca kál-
váriája a 60-as évekig nyúlik visz-
sza, amikor Nagyenyeden is elkez-
dődött a tömbházépítés, és több ta-
nár panellakásba költözött, idézte 
fel az előzményeket Lőrincz Helga. 
Szegény, többnyire roma családok 
költöztek be az üresen maradt, ön-
kormányzati tulajdonú lakásokba, 
akik egy ideig bérleti szerződéssel, 
majd törvénytelenül laktak ott. Az 
épületek visszaszolgáltatása után a 
püspökség nem kötött velük szerző-
dést, azonban a törvény értelmében 
öt év türelmi időt kellett biztosíta-
nia számukra. Ami tízre nőtt, és az 
ott lakó 20 család helyzete végül úgy 
rendeződött, hogy a püspökség kon-
ténerlakásokat vásárolt számuk-
ra, az önkormányzat pedig biztosí-
totta az ezek felállításához szüksé-
ges telket, mesélte az alpolgármes-
ter. „Sem a püspökségnek, sem az 
önkormányzatnak nem volt köteles-
sége a törvény szerint lakást biztosí-
tani, ez emberség kérdése volt. A vá-
rosnak mindenképpen meggyűlt vol-
na a baja, ha 70 ember egyik napról 
a másikra az utcára kerül” – magya-
rázta Lőrincz Helga. Elmondta, a 9 

konténerlakást a Hotar úti új lakó-
parkban állították fel, s csatlakoz-
tatták a villany-, víz- és csatorna-
hálózathoz. A helyszínen állami tá-
mogatással szociális lakásokat épít 
az önkormányzat, három már elké-
szült, és hamarosan további öt épí-
tésének fognak neki, mondta az elöl-
járó, aki szerint a Bethlen utca egy-
kori lakói hivatalosan, szerződéssel 
vehették birtokba a szükséglakáso-
kat, és irataik is oda szólnak. Mivel 
a kiköltöztetettek között sok a gye-
rek, az önkormányzat megpróbál-
ja az iskoláztatásukat is figyelem-
mel követni.

Lőrincz Helga elmondta, a múlt heti 
kiürítést követően a püspökség nyolc, 
a Bethlen utca 5–13. szám alatt talál-
ható épületet vett birtokba, de több, 
korábban eladott ingatlant is sike-
rült visszavásárolni. A most kiürí-
tett, rendkívül lelakott és szemét-
tel teli ingatlanokat kitakarították, 
a fertőtlenítés következik, majd fel-
újítják ezeket. A püspökség illetéke-
sei korábban úgy nyilatkoztak, hogy 
az épületekben – amelyek egyikében 
enyedi tanársága idején Áprily La-
jos költő is lakott – borutcát rendez-
nének be. A kollégium udvarán lévő 
egykori tanári lakás a szakiskolás di-
ákoknak szánt műhelyeknek biztosí-
tana helyet.

PaP Melinda

Megkezdték a csurgalékvíz eltávo-
lítását a Kolozsvár melletti pata-
réti szemétlerakóban, miután Alin 
Tişe Kolozs megyei tanácselnök el-
rendelte a szolgáltatás beindítását – 
tájékoztatott az önkormányzat köz-
leményében. Tişe ígéretet tett ar-
ra, hogy személyesen fogja követ-
ni a munkálatokat, hogy mindent 
az előírt ritmusban, illetve a törvé-
nyeknek megfelelően végezzenek, 
és a Pataréten „a helyzet vissza-
térjen a normális kerékvágásba”. 
Az elmúlt napokban a csurgalékvíz 
kiszivattyúzását végző berende-
zés beindításához szükséges mun-
kálatokkal foglalatoskodtak, en-
nek nyomán végre elérték, hogy a 
szennyezés ne ömöljön a Zăpodie-
patakba. A megyei tanács közlemé-
nye szerint a speciális eljárás so-
rán a csurgalékvizet különválaszt-
ják: a szennyező részét erre szako-
sodott cég szállítja majd el, és sem-
misíti meg, a maradék, a környezet-
re nem káros részt pedig a patak-
ba eresztik. 

A pataréti szemétlerakó körül hó-
napok óta éles vita zajlik a nemze-
ti liberális párti (PNL) Alin Tişe ve-
zette megyei tanács és a prefektúra 
között. A nem EU-konform lerakó-
ból jó ideje szivárgott a szennye-
ző csurgalékvíz a patakba, amely 
a Szamosba torkollik, a két megyei 
hivatal pedig egymást tette felelős-
sé a kialakult helyzetért, az önkor-
mányzat ugyanakkor számos bírsá-
got is kapott a környezetvédelmi ha-
tóságoktól, amiért nem oldotta még 
meg a pataréti szemétlerakó hely-
zetét. A pataréti hulladék ráadásul 
rendszeresen kigyullad, a tűzol-
tóknak ilyenkor hosszú órákig kell 
dolgozniuk a lángok megfékezésén, 
utólag pedig általában nem derül 
fény a tűz pontos okára.

K. a.

Takarítanak a pataréti szemétlerakóban

Ingatlan
Magyarország híres fürdővárosában, Hajdúszoboszlón 51 és 67 m2-es lakások eladók. Érdeklődni telefonon, 
Magyar Zsoltnál. Telefonszám: 00-36-30-2446141.

Eladó 43 m2-es helyiség jutányos áron Csíkszeredában, megfelel irodának, orvosi rendelőnek stb. Telefonszám:  
0749-653359.

Azonnal beköltözhető, felújított, hőszigetelt 2 szobás tömbházlakás eladó Csíkszeredában. Első lakás program-
mal is megvásárolható. Telefonszám: 0749-653359.

Elhalálozás

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel,
nem örülsz már nekünk szerető szíveddel.
De egy könnycsepp szemünkben érted él,

egy gyertya az asztalon érted ég.
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,

amit tőlünk soha senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,

szívből szeretünk, s nem felejtünk téged!

Szívünk mély fájdalmával, de a Jóisten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, 
édesapa, nagytata, dédnagytata, testvér, após, apatárs, sógor, koma, keresztapa, szomszéd,

Potyó Gábor

szerető szíve életének 70., házasságának 48. évében, tragikus hirtelenséggel 2018. május 15-én 
21.30-kor megszűnt dobogni. Drága halottunk földi maradványait 2018. május 18-án 10 órakor he-

lyezzük örök nyugalomra a csíkkozmási temetőbe. Nyugodjon békében! A gyászoló család

Nekiláttak. Hosszas várakozás után megkezdték a csurgalék szivattyúzását

A képviselőház szakbizottságai úgy 
döntöttek, beemelik az RMDSZ csa-
ládon belüli erőszak megfékezésé-
re kidolgozott törvénytervezetét a 
kormány jogszabály-kezdeménye-
zésébe – tájékoztatott közleményé-
ben a szövetség sajtóosztálya. Csép 
Éva Andrea, az RMDSZ nőszerveze-
tének alelnöke a képviselőház jogi 
és esélyegyenlőségi bizottságának 
együttes ülését követően elmond-
ta, a parlamenti eljárásban számos 
törvénytervezet van a nők elleni és 
a családon belüli erőszak megféke-
zését célzó, érvényes jogkeret szi-
gorítása érdekében, ezért a törvény-
hozók a szakbizottsági ülések kere-
tében a beérkezett javaslatok alap-
ján, többpárti konszenzus által a le-
hető legjobb és leghatékonyabb tör-
vényes keret megalkotását tűzték 
ki célul. „Tekintettel a súlyos sta-
tisztikai adatokra, a parlamentnek 
nagy felelőssége van a hatályos jog-
keret mielőbbi módosításában, az 
isztambuli egyezményben foglal-
tak törvényerőre történő emelésé-
ben. Az RMDSZ és nőszervezete ed-
dig is konkrét lépéseket tett a nők és 
a családon belüli erőszak megféke-
zésére, valamint az erre vonatkozó 
cselekvési tervében, a tudatosító és 
segítő kampányok mellett, Románi-

ában elsőként dolgozta ki és iktatta 
törvénytervezetét, amelyet beemel-
tünk a kormány kezdeményezésé-
nek szövegébe” – fogalmazott Csép 
Éva Andrea.

A Maros megyei törvényhozó to-
vábbá elmondta, jelenleg speciá-
lis parlamenti bizottság tárgyalja 
a büntetőjogi törvénykönyvek mó-
dosítását célzó tervezeteket, így az 
RMDSZ tervezetében szereplő bün-
tetőjogi felelősségre vonásra vo-
natkozó cikkelyekre nem tért ki az 
együttes szakbizottság a hétfői ülé-
sen. Csép Éva Andrea úgy értékel-
te, hogy bár az RMDSZ tervezeté-
ben szereplő büntetőjogi felelősség-
re vonásra vonatkozó cikkelyek vi-
tatottak, a kételyek eloszlatása vé-
gett a szövetség képviselőházi frak-
ciója külön tanulmányt rendelt meg 
annak érdekében, hogy feltérképez-
ze a más európai országokban, az 
isztambuli egyezmény törvényerőre 
történő emelésekor bevezetett szigo-
rító, büntetőjogi intézkedéseket: így 
a legjobb gyakorlatok mentén lehet 
és kell majd a román jogrendszert is 
módosítani. Az elmúlt évben 84 sze-
mély vesztette életét családon belüli 
erőszakos tettek miatt. 

GyerGyai Csaba

Tegnap Marossárpatakon barkácsol-
tak, s a terv szerint ma Krasznán dol-
goznak a magyar miniszterelnök-
ség nemzetpolitikai államtitkársá-
gának, valamint a Hello Wood alkotó-
csoport munkatársai. Céljuk, hogy a 
helyi közösség bevonásával megszé-
pítsenek egy-egy külhoni települést. 
Teszik mindezt a 2018-as esztendő-
re meghirdetett külhoni magyar csa-
ládok éve nevű program keretében. 
Korábban a felvidéki Búcson, majd a 
kárpátaljai Ráton dolgoztak a közös-
ségszépítők. Tegnap reggeltől estig 
a marosszéki községközpontban, az 
Adorjáni Károly Általános Iskolában 
folyt a munka. A hetedikes és nyolca-
dik osztályos tanulók a délelőtt folya-
mán terveztek és ismerkedtek a kor-
szerű szerszámokkal, délután pedig 
nekiláttak a munkának: elkészült né-
hány nagy méretű kültéri virágos lá-
da, amely – ha mindenki ügyel rá – az 
iskolaudvar ékességévé válhat. 

Hajnal Virág, a budapesti nemzet-
politikai államtitkárság főosztályve-
zetője lapunknak úgy fogalmazott, 
a külhoni magyar családok évében 
a közösségépítés áll a fókuszban. 

„Az együtt végzett építés, bútorké-
szítés, barkácsolás összehozza az 
embereket, szorosabbá teszi a sze-
mélyes kapcsolatokat, közös célo-
kat teremt. A gyermekek pedig kü-
lönösen aktívak, ha kreatív csapat-
munkáról van szó” – fejtette ki. Bár 
nem lehetett jelen a barkácsoláson, 
hisz napi teendői Bukarestbe szólí-
tották, Sárpatak polgármestere na-
gyon örült a tegnapi kezdeménye-
zésnek. Kozma Barna kérdésünkre 
telefonon úgy fogalmazott, tegnaptól 
nem csupán virágosládákkal gazda-
godott a falu és iskolája, hanem an-
nál sokkal többel. „Az ilyen típusú 
együtt gondolkodás és szorgoskodás 
csak erősíteni tudja az anyaorszá-
gi és külhoni magyarok közti kap-
csolatokat” – mondta lapunknak az 
elöljáró. Hozzátette: az önkormány-
zat már régóta tervbe vette a telepü-
lés „felvirágoztatását”, ennek azon-
ban a szűkös költségvetés szab ha-
tárokat. Néhány vállalkozó jóvoltá-
ból Marossárpatak főutcáján és köz-
terein még így is sok a virág.

szuCher ervin

Családi erőszak: jön a szigor

Közösségépítés községszépítéssel

Fotó: Kolozs MeGyei tanáCs




