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Változtak az árak. Az építőanyagárak 

növekedése miatt ki kellett igazítani 

a beruházások értékét

▴  F OT Ó : J A K A B M Ó N I K A

#drágulás  #rendezvény  #előírások 2 02 1.  OK T ÓBE R 4.,  H É T FŐ A K T UÁ L I S 7

Kiigazítás szükséges
Aktualizálták a beruházások értékét

GE RGE LY I M R E

A beruházások kivitelezési 
szerződéseit korábban kö-
tötték meg, és az azokban 

szereplő értékek az akkori piaci 
árak szerint voltak megállapítva. 
Idén azonban megugrottak az épí-
tőanyagárak, ezért annak érdeké-
ben, hogy a munkálatokat folytatni 
lehessen, szükségessé vált az érté-
kek kiigazítása – vezette fel a kilenc 
határozattervezetet Csergő Tibor 
polgármester. A kormány ehhez ki-
dolgozott egy képletet, ami szerint 
a kivitelező cégeknek új árszámí-

tást kellett készíteniük a hátralévő 
munkálatok építőanyag-szükségle-
teire vonatkozóan. Egyebek közt a 
Rózsa és Építő utcát, a „teherforgal-
mi” utat, az ivóvíz- és csatornahá-
lózat felújítását, valamint a közvi-
lágítás modernizálását érintette ez.

Ki fedezi a különbözetet?

Mint a tanácsosok kérdéseire adott 
polgármesteri válaszból kiderült, a 
Helyi Fejlesztések Országos Prog-
ramjának (PNDL) keretében zajlott 
beruházások esetében a város a 
fejlesztési minisztériumtól kérheti 
a most megnövelt összegek fi nan-
szírozását, azonban az uniós for-

rásokból, a Regionális Operatív 
Program (POR) keretében történő 
fejlesztések esetében egyelőre nem 
tudni, kinek kell majd fedeznie a 
különbözetet.

Az ülésen módosították továbbá 
a Hargita–Gyergyó Sportközpont 
Önkormányzati Fejlesztési 
Társulás alapító okiratát és 
statútumát annak érdeké-
ben, hogy „feltámasszák” a 
2016-ban létrehozott intéz-
ményt. A cél, hogy ennek 
révén a megyei önkormány-
zat is fi nanszírozást nyújthas-
son a gyergyószentmiklósi sport-
létesítmények – főként az uszoda 
és jégpálya – fenntartásához. A 
polgármester közölte, a környező 
községeknek is felajánlják a csatla-
kozás lehetőségét, hogy azok is hoz-
zájáruljanak majd a létesítmények 
működtetéséhez és a korisuli, illet-
ve úszásoktatás megszervezéséhez. 

B A R A B Á S OR S OLYA

Z eneszó, tánc, kellemes illatok 
és sok ember fogadta a gyer-

gyóalfalvi Réteskertbe kilátogatókat 
szombaton. A napos időjárás soka-
kat kicsalogatott, hogy közösen tölt-
senek el néhány órát. Az általános 

iskolások kreatív és nagyon 
mutatós, elsősorban ter-
ményekből, természetes 
anyagokból összerakott 
kiállítása vonzotta a tekin-
teteket. Főtt méretes túrós 

puliszka, több bográcsban 
készültek ételek, amelyeket a 

jelenlévők megkóstolhattak. Érde-
mes volt megtekinteni a kisállat- és 
gépkiállítást, illetve zenészek, tán-
cosok léptek fel, ezáltal is emelve a 
hangulatot.

A legrégebbi rendezvény

Ez egy olyan nap, olyan alkalom, 
aminek nem kis közösségformáló 
ereje van, amit az emberek várnak, 
főleg egy olyan helyzetben, ami-
ben most vagyunk – hangsúlyozta 
megnyitóbeszédében Gáll Szabolcs, 
Gyergyóalfalu polgármestere. A 
gyergyói térségben az alfalvi gaz-

danapok rendelkezik a legrégebbi 
múlttal az ilyen jellegű rendezvé-
nyek közül, erre most már 23. al-
kalommal került sor, és egyik meg-
álmodója, főszervezője évekig Gál 
Mihály volt, aki az alfalvi gazdák-
nak, gazdasszonyoknak mondott 
köszönetet. Ők sok száz esztendeje 
nap nap után csodát cselekszenek, 
hőségben, zivatarban, jó és rossz 
időben kezükben tartják a munkát, 
és félelmetes hittel termésre kény-
szerítik e sovány földet – mondta.

Az ünnepségen Borka Ernő plé-
bános áldotta meg a kenyeret. „Az 
egyház mindig hálaadásra hívja 
meg az embereket, ezzel arra tanít, 
hogy a háláról Isten iránt soha meg 
nem feledkezhetünk. Áldjuk tehát 
az Urat, aki ebben a termésben, új 
kenyérben ismét a föld javait adja 
nekünk – hangzott az áldás szö-
vege. A gazdanap  részeként meg-
tartották  a Székelyföldi Rönkhúzó 
Bajnokság helyi fordulóját, a napot 
pedig a Gazdanapi Táncház zárta a 
Petőfi  Sándor Művelődési Házban, 
ahol népviselet-bemutató és a csík-
szentdomokosi Búzavirág Néptánc-
csoport Katonabúcsúztató című 
előadása is látható volt.

A diákok ötletes kiállítása tette 

színessé a Réteskertet

▾  F OT Ó : B A R A B Á S O R S O LYA

k
o

rláto
zá

so
k

g
a

zd
a

n
ap

RO S TÁ S S Z A B OL C S

N agy vonalakban az országos 
járványügyi operatív törzs (CN-

SU) javaslatait hagyta jóvá szombati 
ülésén a Florin Cîțu vezette kabinet, 
amely az éjszakai kijárási korlátozá-
sokat kiterjesztette mindenkire, aki 
nem kapta meg legalább tíz napja a 
koronavírus elleni oltás második (a 
Johnson&Johnson vakcina egyetlen) 
adagját vagy nem szerzett ideiglenes 
védettséget azáltal, hogy az utóbbi 
fél évben gyógyult ki a fertőzésből. A 
friss negatív teszttel rendelkező be-

oltatlan személyeket már nem tekin-
tik védetteknek a román hatóságok, 
tehát az ilyen alapon szerzett uniós 
digitális Covid-igazolvány már nem 
nyújt felmentést a beoltatlanokra 
érvényes kijárási és gyülekezési kor-
látozások alól. 

12 év alattiakra nem vonatkozik

Raed Arafat belügyi államtitkár, a ka-
tasztrófavédelmi főigazgatóság veze-
tője a kormányülést követően elmond-
ta, az új rendelkezés kizárólag az 
oltottak és a koronavírus-fertőzésen 
átesettek számára tesz lehetővé bizo-
nyos tevékenységet, valamint esemé-

nyeken történő részvételt 6 ezrelékes 
fertőzöttségi ráta fölött. A 12 év alatti 
gyerekekre viszont nem vonatkoznak 
ezek a korlátozások. A kültéri maszk-
viselésre vonatkozó kötelezettség alól 
is lesznek kivételek, például sporte-
seményeken, parkban ez nem lesz 
kötelező, de az erre vonatkozó pontos 
rendelkezést várhatóan ma teszik köz-
zé. A kormányrendelet értelmében a 
6 ezrelékes fertőzöttségi arányt meg-
haladó településeken 22 óráig marad-
hatnak nyitva az üzletek, bevásárló-
központok, plázák hétvégi napokon 
(péntek, szombat, vasárnap), míg a 
7,5 ezrelékes incidenciát meghaladó 
településeken a 22 órás boltzár a hét 
minden napján érvényes. A 6 ezrelé-
ket meghaladó fertőzöttségi rátájú te-
lepüléseken csak hétvégén (péntektől 
vasárnapig), a 7,5 ezrelék felett pedig 
a hét minden napján korlátozzák az 
éjszakai (20 és 5 óra közötti) kijárást. 
Lényeges szabály, hogy a beoltott és 

a fertőzésen átesett személyekre nem 
vonatkoznak az adott településeken 
foganatosított kijárási korlátozások. 
Védettség nélkül azonban csak mun-
kahelyi igazolással vagy a sürgőssé-
get indokló írásos nyilatkozattal sza-
bad kimenni az utcára.

Előnyben az oltottak

Kizárólag a koronavírus ellen beol-
tott személyek vehetnek részt külön-
böző magánjellegű rendezvényeken, 
például esküvőkön, keresztelőkön, 
ünnepségeken. Ezek az események 
– szabadban vagy zárt helyen – csak 
reggel 5 és 24 óra között tarthatók 
meg, a részvevők száma nem halad-
hatja meg az adott vendéglátóipari 
egység vagy helyiség kapacitásának 
50 százalékát, de maximum 200 főt, 
és csak azok vehetnek részt, akik 
oltottak, illetve akik az elmúlt 180 
nap során átestek a fertőzésen. Mo-

zikban, színházakban, előadóter-
mekben szintén csak 5 és 24 óra kö-
zött tarthatók vetítések, előadások, 
események, kizárólag oltottak és a 
fertőzésen átesettek számára, a rész-
vevők száma itt sem haladhatja meg 
a helyiség kapacitásának 50 százalé-
kát, és mindenkinek kötelező 
a maszkviselet. Ugyanez 
érvényes a szabadtéri mű-
vészeti, kulturális rendez-
vényekre, előadásokra is, 
továbbá a sport-, fi tnesz-, 
szerencsájáték-termekre, 
szabadidős központokra, 
konferenciák, szakmai ren-
dezvények, workshopok megrende-
zése esetében is. A sportvetélkedők 
zárt és nyílt téren egyaránt csak a 
terem vagy terület befogadóképes-
ségének 50 százalékos kihasználá-
sával bonyolíthatók le, és csak az 
említett két kategóriához tartozó 
személyek vehetnek részt rajtuk.

Szigorítottak a hatóságok a korlátozásokon, szabadban is kötelező a maszk
• A 6 ezrelékes fertőzöttségi arányt meghaladó telepü-
léseken kötelezővé válik a maszk viselése a szabadban, 
a koronavírus ellen beoltott személyek pedig mentesül-
nek más korlátozások alól – tartalmazza a román kor-
mány által szombaton elfogadott határozat. 

• Tizenegy napirendi pontot tárgyalt pénteken a 
gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testü-
let – ezek közül kilenc a folyamatban vagy előkészü-
letben lévő beruházások árainak kiigazításáról szólt.

Hálát adtak a termésért
• Jó hangulatú gazdanapot tartottak szombaton Gyer-
gyóalfaluban. A Réteskertben egy év szünet után ismét 
sokan összegyűltek, hogy ünnepeljenek, hálát adjanak 
az idei termésért. A rendezvényen Borka Ernő plébános 
áldotta meg az új kenyeret.




