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Elkezdődtek a házszentelésekEredményekre várnak
Előre lépnének Gyergyószentmiklóson

• A jövőbe való be-
fektetések éve volt 
2018 Gyergyószent-
miklóson, a munka 
eredményei még nem 
igazán látszanak, de a 
közeljövőben az idén 
előkészített beruházá-
sok hoznak gyökeres 
változásokat – ösz-
szegez Nagy Zoltán 
gyergyószentmiklósi 
polgármester.

GERGELY IMRE

L ehetett volna a pénzeket 
másként is elkölteni, például 
rendbe lehetett volna tenni 

egy kisebb utcát abból a 360 ezer lej-
ből, amit a Gyervíz ivóvíz szolgáltató 
vállalat létrehozására különítettek 
el. Ez már egy látványosabb, kézzel 
foghatóbb eredmény lett volna, de 
akkor 2019-ben nem tudna megfele-
lő színvonalon működni az új szol-
gáltató. Idén arra törekedtek, hogy 
minél több beruházást készítsenek 
elő – derül ki a polgármester beszá-

molójából. Ebben az évben 10 új pá-
lyázatot készítettek el és nyújtottak 
be, amelytől 2019-ben várnak ered-
ményt. Többek között 2 millió lej 
értékben vásárolnának eszközöket 
a kórház járóbeteg osztályára, pá-
lyáztak a közvilágítás modernizá-
lására, úszómedence-építésre töb-
bek között. Az sem látványos még, 
de későbbi fejlesztések feltétele, 
hogy területet vásároltak a stadion 
mellett a sportbázis bővítésére, de 
megvásárolták a Tinka-malom mel-
letti telket is, hasonló céllal. 

Tervezőket, kivitelezőket 
keresnek 

„Sok beruházásról mondhatjuk 
el, hogy az önkormányzat, a vá-
rosháza a maga részét elvégezte, 
a pályázatot összeállítottuk és be-

nyújtottuk, terveket készítettünk, 
megkötöttük a szerződéseket a 
fi nanszírozásról. Most már a kivi-
telező megtalálása következik. Ez 
sem könnyű” – mondja a polgár-
mester. Az idén az Építő utcai sza-
badidőpark építése kezdődhetett 
el, és folytatódhatott a Csodavilág 
napközi újjáépítése, de kivitelezés 
előtt áll a Tarisznyás Márton Mú-
zeum felújítása, a Batthyány Ignác 
iskolához tartozó „lánybentlakás” 
rendbetétele is. Közel áll ehhez a 
tömbházfelújítási projekt, amely 
során 29 társasházat újítanak fel. 
Szintén a kivitelezési fázis közeleg 
a Művelődési Központ épületének 
felújítása, a városi víz és csatorna-
hálózat kiépítésének folytatása és a 
Gyilkostói hálózat megépítése, va-
lamint a Dózsa György-Békény-Ha-
lász utcák, továbbá a Rózsa, Építő, 
Miron Cristea és Fehér Dávid utcák 
teljes felújítása kapcsán is. 

Azonban az sem elég, ha meg-
van a szükséges pénz és minden 
elő van készítve. Például a mú-
zeum és a „teherforgalmi út” 
munkálatainak megtervezésére 
háromszor írt ki közbeszerzést az 
önkormányzat, mire jelentkezett 
egy tervező cég. Az uszodaépítés 
is elkezdődhetne rövid időn belül, 
ha lesz építő, aki erre jelentkezik 
– országszerte hiány van ugyanis 
megfelelő cégekből. 

Gyergyószentmiklós 
központjában. A helyi rendőrség 
idén 328 bírságot szabott ki
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Régen a házszentelés vízkereszt 
napján, vagyis január 6-án zajlott, 

de egy ideje már karácsony után el-
kezdődik, mivel a lakosság számának 
növekedésével lehetetlen egy nap alatt 
minden családhoz ellátogatni. A gyer-
gyószentmiklósi három plébánia hívei 
számára külön szerveznek házszente-
lést. A Virág-negyed tíz tömbházában 
már megáldották a hajlékokat tegnap 
a Szent Miklós plébánia lelkipásztorai, 
a lakónegyed további otthonait ma ke-
resik fel. A program szerint a Művelő-
dési ház oldalán található tömbházak 
hajlékait szentelik meg, továbbá a Ni-
colae Bălcescu utca, a Stadion, a Kapu, 
a Kossuth Lajos és a Pacsirta utca haj-
lékaiba viszik el ma a Szent Keresztet. 

A Szent Miklós plébániához tartozókat 
holnap négy csoport keresi fel. Az első 
csoport a Kárpátok, Makkos, Kiss An-
tal, Mocsár utcákban lakókhoz látogat 
el, a második csoport az Építők, Teme-
tő, Újélet, Nyír, Győzelem, Földvári Ká-
roly, Varga Katalin utca hajlékait áldja 
meg. A harmadik csoport a Kápolna, 
Alma, Fenyő és a Fecske utca, a ne-
gyedik csoport a Forradalom negyedi 
tömbházak lakóit keresi fel.

Vasárnap, december 30-án a Kór-
ház utca magánházai és tömbházai, 
a Téglagyár, a Miron Cristea utca, il-
letve a Békény (Régigyár utcától fel-
felé) és a Víz utca otthonai szerepel-
nek a házszentelés programjában.

Szilveszter napjára és új év első 
napjára nincs házszentelés ütemezve, 
a szertartást január 3-án és 4-én foly-
tatják a lelkipásztorok által vezetett 
csoportok. A Szent Miklós plébániához 
tartozó hívek számára pót-házszen-
telést január 5-én és 6-án tartanak. A 
Szent István Király Ereklyéinek Átvi-
tele plébániához tartozó körzetekben 
január 2-6. között zajlik a házszentelés, 
a Munkás Szent József plébániához 
tartozó városrészek hajlékaiba január 
2-10. között viszik a Szent Keresztet. 
A felszegi plébánia január 11. és 12-re 
ütemezi a pót-házszenteléseket. A ház-
szentelések menete megtalálható az 
egyes plébániák internetes felületein.
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Néhány számszerű adat
A gyergyószentmiklósi önkor-
mányzati képviselő-testület 
34 alkalommal ülésezett idén, 
és 266 határozattervezetet 
fogadott el. A helyi rendőrség 
328 bírságot szabott ki. 8500 
négyzetméternyi útszakaszon 
végeztek kátyúzást. A városhá-
zára 19 ezer beadvány érkezett 
és két raklapnyi (600 csomag) 
papírt használtak fel.

• A Szent Miklós plébá-
niához tartozó körzetben 
tegnap, karácsony har-
madnapján már elkez-
dődtek a házszentelések 
Gyergyószentmiklóson. A 
Szent István Király Erek-
lyéinek Átvitele, illetve 
a Munkás Szent József 
plébániákhoz tartozó 
városrészeken január 
másodikától kezdődően 
áldják meg az otthonokat 
a lelkipásztorok.

Az ajtóra felírt három betű a 
latin áldásformula kezdőbetűi: 
Christus Mansionem Benedicat 
(Krisztus áldja meg e házat)
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Évértékelő lakossági fórum
Gyergyószárhegy polgármestere, Danguly Ervin és alpolgármestere, 
Györffy Gábor évértékelő önkormányzati beszámolót és lakossági 
fórumot tart december 29-én 11 órától a kultúrház nagytermében. 
Az eseményen az éves pénzügyi jelentésen kívül, sor kerül számos 
befejezett és folyamatban lévő beruházás bemutatására, valamint 
különböző projekttervek, többek között a napközi otthon, a központi 
park, a güdüci közösségi ház és középületek felújítási terveinek 
ismertetésére. Ugyanakkor napirenden lesz közügyeket érintő prob-
lémák megvitatása is.
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