
„Tizenkét éves vergődési fo-
lyamat végére került sor a köz-
üzem felszámolásával. 2006-ban 
a városvezetés hitelt vett fel az 
adósságok rendezésére, majd 
2009-ben történtek további lépé-
sek, az RFV adósság-átvállalást 
is eszközölt, mégis 2012-ben a cég 
a felszámolást megelőző átszer-
vezési fázisba került. Egy maros-
vásárhelyi szakcég az adósságok 
törlesztésére és a közüzem nye-
reségessé tételére kapott megbí-
zást, ám ezt három év alatt nem 
sikerült megoldani, és 2016-ban a 
bíróság kimondta a felszámolást” 
– ismertette az előzményeket a 
tegnap tartott sajtótájékoztatón 
Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós 
polgármestere.

Zavartalan működést ígérnek

Mint elmondta, a felhalmozott 
– 2016-ban több mint 7 millió lej-
re becsült – adósság törlesztését 
csak a fogyasztókra való terhe-
léssel vagy egy nagy kölcsön fel-
vételével tudta volna megoldani 
a város. „Sem a lakosság, sem a 
város terhelése nem látszott célra-
vezetőnek. A cég vagyonát képező 
ingatlant árverésen értekesítet-
ték” – fogalmazott. A többéves 
folyamat lezárásának eredmé-
nyeként a licitre kínált közüzem 
ingatlanját közel 1,4 millió lejért 
a Gyergyószentmiklósi Erdőren-
dészeti Hivatal vásárolta meg. Az 
átadás-átvételnek november 29-
éig kell megtörténnie.

A közüzem tevékenységének 
folytatását nem zavarja a tulaj-
donoscsere – hangsúlyozta a pol-
gármester. A vízműház, illetve a 

szennyvíztisztító állomás tovább-
ra is a város közvagyonában van, 
a működéshez szükséges felszere-
léseket, berendezéseket pedig az 
elmúlt időszakban megvásárolta 
az önkormányzat.

A városvezetés szándékát, 
hogy visszavásárolja az ingatlant, 
az önkormányzati képviselő-tes-
tület már korábban határozatban 
megerősítette. „Az ingatlan visz-
szavásárlására az elmúlt időszak-
ban már pénzforrások felkuta-
tásával készültünk, és van esély 
banki hitel felvételére, csupán 
a minisztérium jóváhagyására 
várunk. A visszavásárlásra haj-
landó az új tulajdonos is. Ha ez 
megtörténik, a jelenleg használt 
négy irodahelyiség és két műhely 
mellett szeretnénk kihasználni az 
ingatlan többi épületeit is. A vá-
rosban működő többi közszolgál-
tatási egység és a mellékgazdaság 
is ott kapna helyet” – mondta  
Nagy Zoltán.

É rdemes lesz szombaton 9–15 óra 
között lesétálni a gyergyószent-

miklósi Békény utca alsó felébe, a 
Dózsa György utcai eltérőn alulra. 
Azokat a házakat kell fi gyelni, me-
lyekre színes zászló lesz kitűzve: ott 
lehet olcsón vásárolni mindenféle 
portékát, kinőtt ruhát, letett gyer-
mekjátékot, működő, de lecserélt 
háztartási gépet is. Öt ilyen porta is 
lesz, ahol a vásárlás mellett nyerésre 
is számítani lehet, hisz tombolatár-
gyakat is kisorsol a Csipetcsapat. Egy 
lej a befektetés csupán, amit aztán a 
szervezők tovább kamatoztatnak. 

Mindenkit szívesen látnak

December elsején mindenkit szí-
vesen látunk a vásárba – közölte az 
egyik szervező, Kozma Tünde, így 
a felhalmozott dobozolt ruhák-tár-
gyak olyanok kezébe kerülhetnek, 
akik hasznukat veszik. A nyerési le-
hetőség is adott, mindössze egy lejt 
kell tombolára költeni, hogy megle-
petésben lehessen része a vásárló-
nak. A tombolatárgyat, összesen ket-
tőt-kettőt, az árusok biztosítják, az 
egy lejeket összeadják a szervezők, 
babgulyás árát állják belőle. Amíg 
ugyanis a hölgyek portékáikat kínál-
gatják, a férjek szakácskodnak, és a 

vásár utáni babgulyásra meghívják 
a többi szomszédot is, nem csak az 
árusokat.

A Csipetcsapat korábban is hal-
latott magáról, tavaly nagy összefo-
gással készültek formás hófi gurák, 
még dinoszaurusz is lett a Békény 
utcában. A szomszédok évek óta 
együtt farsangolnak, de vallásos 
eseményeken is társak: húsvét előtt 
keresztutat végeznek, karácsony 
előtt a Szentcsaláddal együtt keresik 
a szállást. A kalákák rendszeresek. 
Tünde elmondta: tavaly, mikor tűzi-
fát vittek az udvarukra, mire észre-
vették volna, a fél szomszédság is ott 
termett, hívás nélkül segítettek. A jó-
ra mindenki fogékony, ha kell is biz-
tatás, hamar csapódnak az emberek 
a kezdeményezőhöz – tudtuk meg a 
különös szomszédságról, amelynek 
tevékenységei alkalmat adnak a kö-
zösségi eseményekre, de még szak-
dolgozat írására is. A humort sem 
mellőzik, hiszen a Garázsok vásárát 
szervezők közül csak egynek van 
garázsa, ő sem ott kínálja az eladni 
valóját. Tehát ne garázst, zászlózott 
kaput keressenek szombaton a Bé-
kény utcában.
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Eladták, de visszavennék
A gyergyói GO Rt. „vergődéséről” dióhéjban

Új gazdája van az ingatlannak. A 
szolgáltatást nem veszélyezteti a 
tulajdonoscsere
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Szombatra már felzászlózzák a 
Békény utcai házakat
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Garázsok vásárára készülnek
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• Tizenkét éves vergődési folyamat végére ért a 
gyergyószentmiklósi közüzem: a Gyergyószent-
miklósi Erdőrendészeti Hivatal vásárolta meg a 
Gábor Áron utcai ingatlant, de nem áll le semmilyen 
közszolgáltatás – jelentette be Nagy Zoltán, Gyer-
gyószentmiklós polgármestere, az önkormányzat 
cégének helyzetéről tájékoztatva.
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• Szakdolgozatait szomszédairól írja egy gyergyó-
szentmiklósi szociális munkás: a kis közösség ugyanis 
úgy működik, mint ahogy az a nagykönyvben meg van 
írva. Ha kell, kalákázik, ha kell, együtt mulat vagy ép-
pen jótékonykodik a gyergyószentmiklósi Csipetcsapat. 
Most a Garázsok vásárát szervezik.

Fotóversenyt hirdet a megyei könyvtár
BookFace fotóversenyt hirdet a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyv-
tár november 12. és december 12. között. „A játékban olyan fotókkal 
lehet részt venni, ahol a könyvborítón látható arcot, kezet, szemet vagy 
más testrészt behelyettesítve vagy kiegészítve, azt az illúziót kelthet-
jük, hogy a borító és a valóságos személy azonos” – magyarázzák a 
versenyfelhívásban. A versenyre bárki benevezhet, részletes szabályzat 
a könyvtár honlapján, a http://konyvtar.hargitamegye.ro/hu/nd/671/
legy-kreativ-keszits-te-is-bookface-fotot linken olvasható.
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