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• Marosvásárhelyen 
a Színház tér mögötti 
parkoló helyére eme-
letes parkolóházat 
szeretne építtetni a 
városháza, és már 
idén elkészíttetnék 
ennek megvalósítha-
tósági tanulmányát. A 
gond csak az, hogy a 
téren két talpalatnyi 
föld magánterület, így 
legalább az egyiket 
meg kell vásárolniuk 
vagy ki kell sajátíta-
niuk, hogy elkezdőd-
hessen az építkezés.

SIMON VIRÁG

A Színház téri parkolónak 
256 négyzetmétere ma-
gánkézben van, és tulaj-

donosa jelezte, hogy hajlandó el-
adni a területet 250 ezer euróért. 
A vásárhelyi önkormányzati kép-
viselőknek e terület megvásárlá-
sáról kellett dönteniük legutóbbi 
ülésükön, de élénk vita alakult ki 
közöttük arról, hogy valóban meg-
ér-e annyit az a terület vagy jobb 

lenne, ha kérnék annak kisajátí-
tását.

Megoszlottak a vélemények

Pápai László, a Szabad Emberek 
Pártjának tanácsosa szerint a 255-ös 

számú törvény lehetővé teszi – par-
kolóházak építése esetén is –, hogy 
a tervet közhasznúvá tegyék és kér-
hessék a magánterület kisajátítását. 
A szociáldemokrata Sergiu Papuc 
szerint a tulajdonos nem tudja más-
ra használni, sem eladni a területet, 

hiszen egyik felén út van, a másik 
felén pedig a város területe, parko-
ló. „Nekünk szükségünk van arra 
a területre, mert a város tulajdoná-
ban lévő területtel együtt meglesz 
a 700–800 négyzetméter, és arra 
már fel lehet húzni egy kétszintes 

parkolóházat, nincs is szükségünk 
a másik talpalatnyi magánterület-
re. Jelenleg 300 parkolóhely van a 
belvárosban, egy kétemeletes par-
kolóházban simán ki lehet alakítani 
ennyi helyet, és a problémát meg-
oldjuk. Az eladó 250 ezer eurót kért, 
ez azonban nem valós ár, kérjük a 
kisajátítását, és fogjunk neki a par-
kolóház megépítésének.”

Egyeztetés, majd kisajátítás?

Radu Pescar üzletember, a Népi 
Mozgalom Pártjának képviselője 
úgy vélekedett, hogy a tulajdonost 
megilleti a tárgyalás, és ha azon 
kiderül, hogy nem akar engedni 
az árból, csak azután kérjék 
a terület kisajátítását. A 
liberális kollégák is egyet-
értettek vele. Végül Kele-
men Márton ülésvezető ja-
vaslatára elhalasztották a 
határozattervezetet, és arra 
kérték a város szakigazgató-
ságait, hogy elemezzék a kisajátítás 
lehetőségét, és olyan megoldással 
álljanak elő, melynek alapján gyor-
san intézni lehet a terület tulajdo-
nának kérdését. „Mi mindannyian 
és a városlakók is azt akarjuk, hogy 
mielőbb elkezdődjön az emeletes 
parkolóház megépítése. Ehhez kell 
megtalálni a legjobb megoldást.”

A magánterület el van kerítve, 
oda jelenleg nem lehet parkolni
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Kolozsvári ünnepi könyvhét
A koronavírus-járvány utáni szabadulás ünnepeként köszöntötték a 
Kolozsváron tizedik alkalommal megrendezett ünnepi könyvhetet a 
csütörtök délután tartott megnyitó szónokai. A könyvhetet a járvány miatti 
többszöri halasztás után sikerült megrendezni. A négynapos eseménynek 
a Kolozsvár főterén álló Bánffy-palota adott otthont. A könyvkiadók a 
palota termeiben rendezték be standjaikat, az író-olvasó találkozókra, a 
pódiumbeszélgetésekre a palota udvarán felállított színpadon, valamint 
a közeli Vallásszabadság házában és a Bulgakov irodalmi kávéházban 
került sor. Megnyitóbeszédében Oláh Emese, Kolozsvár alpolgármestere 
elmondta: a könyvhét az első olyan esemény a városban, amely azt az ér-
zetet kelti, hogy lassan, de biztosan visszatérünk a járvány előtti, eredeti 
életünkhöz. Markó Béla költő, a megnyitó ünnepi szónoka is az elmúlt 
másfél év tapasztalatából kiindulva jelentette ki: megtanultuk a szemből, 
a homlokból kiolvasni a maszk által eltakart arcokat. A Kolozsvári Ünnepi 
Könyvhéten 25 kiadó állította fel standját, több mint nyolcvan szerző 
vett részt hetvennél több rendezvényen. A kiemelt meghívottak között 
szerepelt Bereményi Géza, Nyáry Krisztián, Böjte Csaba, Csender Levente, 
Cserna-Szabó András, Nádasdy Ádám, Závada Pál és L. Simon László.

Ügyintézés Csíkszentmártonban
Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete az Eurotrans Alapítvánnyal együttmű-
ködve kiszállást szervez Csíkszentmártonba. Az érdeklődők június 10-én, 
14-én és 17-én 12–14 óra között az önkormányzat tanácstermében adhat-
ják le a különböző eljárásokhoz szükséges irataikat. Az alábbi ügyintézé-
sekben nyújtanak segítséget: honosítási kérelem benyújtása; házasság, 
gyermekszületés, haláleset vagy válás anyakönyveztetése; tájékoztatás 
a személyazonosító igazolvány igényléséről; tájékoztatás az anyasági és 
életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.
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„Célunk elhozni Brüsszelt Erdélybe” 
– hangsúlyozta Vincze Lóránt, aki 
Székelyudvarhely és Csíkszereda után 
Gyergyószentmiklóson ismertette az 
EU-s keretszámokat, amelyek szerint 
a következő hét évben Románia közel 
80 milliárd eurót hívhat le. Beszélt 
annak fontosságáról, hogy a vállalko-
zásokhoz és önkormányzatokhoz kö-
zel hozzák az uniós lehetőségeket, és 
felhívta a fi gyelmet arra a hiánypótló 
kiadványra, amelyet kézhez kaphat-
tak a jelenlévők, és amiben magyar 
nyelven foglalják össze a legfontosabb 
tudnivalókat. A kiadvány elérhető 
a vinczelorant.eu honlapon, illetve 
az RMDSZ-irodákban is. Az európai 
parlamenti képviselő szerint három 
kulcsszó, „varázsszó” létezik a követ-

kező pályázati időszakban: a környe-
zetvédelem, ahol a cél a szén-dioxid-ki-
bocsátás csökkentése; a digitalizáció, 
amelynek egyik lényeges pontja az 
ügyfélbarát önkormányzatok kiala-
kítása; valamint az innováció, vagyis 
a megújulás. Vincze azt sem titkolta, 
hogy az Európai Unió most már nem 
szeretne útépítésre pénzt költeni, mert 
szerintük ez már „megoldott kérdés”.

Barti Tihamér, a Gyergyó Területi 
RMDSZ elnöke vázolta, hogy Gyer-
gyószéken milyen főbb irányvona-
lakat határoztak meg. Ezek közül a 
legfontosabb az infrastrukturális fej-
lesztés. Összesítették, hogy a térség-
ben mekkora összeg szükséges ah-
hoz, hogy a víz- és csatornahálózatok 
kiépítése, felújítása befejeződhessen. 
Míg a legtöbb gyergyói településen 
már a zsákutcák aszfaltozása van 
hátra, Gyergyószentmiklóson ez a 
legkiemelkedőbb probléma, 52 mil-

lió lejből lehetne a város összes ut-
cáját leaszfaltozni. „Ehhez azonban 
először ki kellene jöjjünk a földből” 
– hangsúlyozta Barti, jelezve, hogy 
még a víz- és csatornahálózattal is 
sok feladat van Gyergyószentmik-
lóson. Emellett beszélt a sportolási 
lehetőségek, kultúra és gazdaságfej-
lesztés fontosságáról is a térségben. 
Bende Sándor parlamenti képviselő 
arról szólt, hogy Románia minden 
kérdésben le van maradva, 
utalva arra, hogy az or-
szágban még mindig mi-
lyen rossz állapotban van-
nak az utak, ráadásul két 
egymást követő ciklusban 
sem tudták elkölteni az út-
építésekre lehívott összege-
ket. Nehézséget okoz meglátása sze-
rint a közbeszerzési törvény, illetve 
az is, hogy idén az alapanyagok ese-
tében 30–40 százalékos áremelkedés 
történt, ami miatt sok vállalkozó ke-
rült csődközeli helyzetbe.

A tájékoztató körút két hét múl-
va Háromszéken folytatódik, majd 
pedig a Partiumban találkoznak az 
európai uniós pályázatok iránt ér-
deklődőkkel.

Startoljunk rá! – Gyergyószentmiklóson is
• Gyergyószéki vállalkozókkal, majd a térség polgármes-
tereivel ismertette az EU-s pályázati lehetőségeket Vincze 
Lóránt európai parlamenti képviselő szakemberekkel 
közösen szombaton Gyergyószentmiklóson, a Startoljunk 
rá! című tájékoztató eladássorozat harmadik állomásán.

Megvásárolják vagy kisajátítják?
Telekvita: az önkormányzati képviselők nem kaptak választ minden kérdésükre




