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A szociális tömbházépítési 
programban országos elő-
írás szerint a kilakoltatott 

személyek részesülnek előnyben, 
akiket a régi kúriák és egyéb ingat-
lanok visszaszolgáltatásával vagy 
egyéb szociális okokból lakoltattak 
ki. Az első gyergyószentmiklósi 
szociális tömbház elkészültével 
negyvenkét család jutott lakáshoz 
a Kavicsbánya utcában, időközben 
több lakás is megüresedett, ezért az 
önkormányzat elsősorban erre vár-
ja az igénylőket, illetve azokat, akik 

igénylésüket még nem erősítették 
meg, nem tették le a szükséges iga-
zoló iratokat. Az igényléseket a szo-
ciális helyzet súlyossága szerint, az 
előírt pontozási rendszer alapján, 
bírálja el az illetékes bizottság.

Szükséges iratok: a kérelmező 
személyazonossági igazolványá-
nak másolata; a család létszámá-
nak igazolása (személyazonos-
ságiigazolvány-másolatok, 14 év 
alatti gyermekek esetén keresztle-
vél-másolatok, elhunyt családtag 
esetén elhalálozási okirat másola-
ta); kézzel írott nyilatkozat, hogy 
nincs a kérvényező tulajdonában 
lakás, aktuális jövedelemigazo-
lás. A rangsorolási kritériumokat a 

helyi önkormányzati képvise-
lő-testület határozata szabályozza. 
Ilyen kritérium például az állandó 
gyergyószentmiklósi lakhely, saját 
tulajdonban nem lévő lakás, fi gye-
lembe veszik az aktuális lakhatási 
feltételeket, a családi állapotot és az 
eltartásban lévő kiskorúak számát, 
az egészségi állapotot és a jövede-
lemszintet is.

Megtudtuk, akárcsak a régi I. 
szociális tömbházban, az átadás 
előtt állóban is 42 lakrész van a 
három lépcsőházban. Jelenleg az 
elektromos áramra való csatlakoz-
tatáson dolgoznak, és hamarosan 
átadásra kerülnek a lakrészek. Te-
hát a Kavicsbánya utcai II. szociális 
tömbház lakrészeire is fogadják az 
igényléseket.

Megüresedett lakrészek vannak 
a Kavicsbánya utcai szociális 
tömbházban

▴   K O R Á B B I  F E L V É T E L :
      B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Készül a város a Szent Miklós-
napi eseményekre

▾   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

A disznótoros étkek városnapi 
versenyét idén is baráti tár-

saságok, civil szervezetek, cégek 
számára hirdetik a szervezők a 
megszokott módon, három kate-
góriában: leveseket, húsos, illetve 
káposztás ételeket értékel majd a 
zsűri. Saját készítésű kocsonyával, 
befőttekkel, lekvárokkal, zakuszká-
val és hasonlókkal kamramustrára 
is készülhetnek a háziasszonyok, 
illetve a cukrász szakma nagyjaival 
értékeltethetik süteményeiket, akik 
ilyen típusú desszerttel készülnek a 
versenyre. A füstölt hústermék szem-
léje a kistermelőknek, háziasszo-
nyoknak ugyanúgy lehetőséget kí-
nál a megmutatkozásra, akárcsak a 
húsipari cégeknek, a nagyközönség 
pedig idén is a gyulaiak által szerve-
zett sonkatömegbecslésre nevezhet 
be. Résztvevői igényre a tavaly kima-
radt forraltborkészítő versenyt ismét 
megrendezik. 

A 9. Kárpát-medencei Disznóto-
ros Fesztiválra december 5-ig nevez-
hetnek be a csapatok; a jelentkezési 
lapok letölthetők az esemény Face-

book-oldaláról, ahol a további tud-
nivalók is megtalálhatók. A kamra-, 
kocsonya- valamint a sütemény-
mustrára a helyszínen kell majd je-
lentkezni – tudatják a szervezők.

Zászlókkal lehet nevezni 

November 28-án lejár a jelentkezési 
határidő egy másik városnapi ha-
gyományos megmérettetésre: a civil 
szervezetek, intézmények sereg-
szemléjére. Ezúttal zászlókészítés és 
a tavalyihoz hasonlóan villámcső-
dület-szerű kreatív bemutatkozás 
lesz a feladatuk a benevezőknek. A 
csapatzászló méretét 1,5x1 méterben 
határozták meg a szervezők. Kérés 
továbbá, hogy a zászló – amellett, 
hogy megtestesíti az illető társaságot 
– időjárásálló anyagból és techniká-
val készüljön, hogy ne roncsolódjon 
a szabadtéri kiállítás során. A lobo-
gókat a városnapi rendezvények le-
jártával visszavehetik a csapatok.
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• November 28-án lejár a jelentkezés a gyergyószent-
miklósi Szent Miklós-napi seregszemlére, és közeleg a 
disznótoros főzőversenyre, illetve a forraltborkészítő 
versenyre való benevezés határideje is. A kamra-, illetve 
a kocsonyamustrára a gasztronómiai események helyszí-
nén, a sétálóutcában nevezhetnek be a háziasszonyok.

• Gyergyószentmiklóson a Kavicsbánya utcában lévő 
tömbházban megürült szociális lakásokra november 
30-ig lehet igénylést leadni, illetve a kérelmeket meg-
erősíteni. Az önkormányzat ügyfélfogadójában várják 
az érintetteket, hogy igazoló irataikat letegyék. Az át-
adás előtt álló, második tömbházban lakrészt igénylők 
kérelmeit is fogadják.

P E T H Ő  M E L Á N I A

B A R I C Z - T A M Á S  I M O L A

Késik a gondozópénz
Azon családok, ahol 1-es fokozatú sérült személy él, és nem rendelke-
zik alkalmazott személyi gondozóval, igényelhet havi 1162 lej értékű 
gondozópénzt. Októbertől azonban ilyen támogatást nem folyósítot-
tak. Ennek okán fogalmazott meg közleményt Gyergyószentmiklós 
önkormányzata, az érintettek türelmét kérve. A közleményből kiderül, 
hogy a juttatás összegének kilencven százaléka állami, tíz százaléka 
önkormányzati finanszírozású. Októbertől viszont ezeket az össze-
geket, az állami utalások hiányában, nem tudták kiadni. „Az önkor-
mányzat folyamatos kapcsolattartásban áll a megyei és az országos 
szervekkel egyaránt, de még nem tudni, hogy mikor folyósítják ezeket 
az összegeket” – olvasható a tájékoztatóban. Az állami juttatás hiánya 
Gyergyószentmiklóson 82 családot érint.

• RÖVIDEN 

Lakások igényelhetők
November 30-ig lehet benyújtani a kéréseket




