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GE RGE LY I M R E

H árom igénylést nyújt be Gyer-
gyószentmiklós az Anghel 
Saligny mérnökről elnevezett 

országos fejlesztési programhoz, ame-
lyek egyebek közt utcák modernizálá-
sát célozzák meg. Az egyik igénylés a 
Tűzoltó, Ady Endre, Mogyorós és Ré-
gigyár utcákról szól, ez 5500 méternyi 

utat jelent, aminek összértéke 
12,5 millió lej a pénteken el-
fogadott árszámítás szerint. 
A másik ilyen projekt két 
kis utcát (Budai Nagy Antal 
és Fürdő), valamint a Jakab 
Antal teret érinti, ennek az 

összértéke 5,7 millió lej. A 
Makkos és Temető utcák felújítását is 
ebből a programból szeretnék meg-
valósítani, ez 4,2 millió lejbe kerül-
ne. Mint Csergő Tibor polgármester 
elmondta, ez összesen 7 kilométernyi 
utcát jelent. Azok az utcák kerülhettek 
bele a programba, amelyek már telek-
könyvezve vannak a város nevére, és 

ahol már létezik kiépített infrastruk-
túra (ivóvízhálózat és csatornázás). 
A negyedik igénylés a vízház melletti 
vízgyűjtő tó gátjának felújítását és a 
gyűjtőtó bővítését jelenti, amihez 10 

millió lej fi nanszírozásra számítanak. 
Jó tudni, hogy a megyei jogú városok 
(municípiumok) 10 millió lejt bizto-
san elnyernek; amennyiben ennél az 
összegnél többre pályáznak (ahogy 

Gyergyószentmiklós esetében is tör-
ténik), abban az esetben már országo-
san a legjobban előkészített és megin-
dokolt pályázatok fognak nyerni. 

Kisajátítás indul 
a csanódi vízgyűjtőnél

Szintén az ivóvíz befogásához kötő-
dött az a tanácsi határozat, amellyel 
elutasították a csanódi vízgyűjtő terü-
letéhez tartozó két telek eladási áraján-

latát. A tulajdonosok tavaly kapták 
vissza bírósági döntés után ezeket 
a területeket, és ezeket eladásra kí-
nálták a városnak: a 4370 négyzet-
méternyi ingatlanért az értékbecslés 
alapján 12 euró/négyzetméter árat 
kértek, ami Csergő Tibor polgármester 
szerint elfogadhatatlan. Az elöljáró 
elmondta, az is akadály, hogy szerinte 
törvénytelen lenne visszavásárolni a 
gátat és egyéb építményeket, amit év-
tizedekkel ezelőtt az állam, vagyis a 
város építtetett. Az ár elutasítása után 
az önkormányzat kisajátítást indít, 
amely révén az elhangzottak szerint 
60 nap alatt a város használatba is ve-
heti az ingatlanokat, a bíróság pedig 
megállapítja azt az összeget, amellyel 
a tulajdonosokat kártalanítják.

Bajkó László tanácsos felszóla-
lásában azt javasolta, a tervezetet 
vegye le a napirendről a testület, 
az önkormányzat pedig tegyen egy 
olyan árajánlatot a tulajdonosoknak, 
amely megfelel a valós piaci áraknak; 
a képviselő államosításnak nevezte a 
kisajátítást, amely révén 3–4 eurót fi -
zetne a város a telkek négyzetméteré-
ért. Javaslatát nem fogadták el, a ha-
tározattervezet napirenden maradt. 
Ezt látva Bajkó felállt, és elhagyta az 
üléstermet. A testület többi tagja egy-
hangúlag megszavazta a határozatot, 
elutasítva az ajánlott négyzetméte-
renkénti 12 eurós árat.

Útfelújítás kormánypénzekből
Gyergyószentmiklós is döntött a Saligny-programon való részvételről

6 A K T UÁ L I S

Legalább hét kilométernyi 

gyergyószentmiklósi út 

modernizálását tervezik
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KOR P O S AT T I L A

S zombatról szombatra élettel telik 
meg a csíkszeredai sörgyárral 

szembeni, nagy kiterjedésű terület. 
A két oldalról is megkö-
zelíthető, fedett résszel is 
rendelkező magánterületen 
Lakatos Róbert álmodta és 
nyitotta meg újra a megye-
székhely bolhapiacát négy 

évvel ezelőtt. „A járvány mi-
att érződik a visszaesés a forgalom te-
rén. Időnként kevesebb árus érkezik, 

és mivel a határokon nem egyszerű 
az átlépés, nem tudnak beszerezni 
új árut. Ellenben sok más piac, mint 
például a székelyudvarhelyi, bezárt, 
így vonzóvá válnak a még működő 
környékbeli piacok” – osztotta meg 
jelenlegi tapasztalatait a fenntartó. A 
piacgondnokságért is felelő tulajdo-
nos elmondta, az ország különböző 
részeiről érkeznek hétről hétre áru-
sok, és eddig még helyszűke miatt 
senki nem szorult ki a vásárról. Min-
den szombaton a közösségi oldalon 
felhívják a fi gyelmet a távolságtar-
tásra és a megfelelő maszkviselésre, 
a helyszínen is erre ösztönzik az ér-

deklődőket, de, mint mondta, ennél 
többet nem tudnak tenni. Eleinte 
– amikor már kötelező volt a védő-
maszk használata a piacokon – szinte 
senki nem tartotta be az előírást, de 
Lakatos Róbert szerint mára már egy-
re ritkább az ilyen. „Időnként hatósá-
gi ellenőrzések is vannak, de nem al-
kalmazhatunk embereket azért, hogy 
a szabályokat kivétel nélkül minden-
ki betartsa. Mindenki saját magáért 
felelős” – fogalmazott a működtető, 
aki a szerdai termelői vásárnak is he-
lyet ad az említett területen.

A járvány kezdetén már gondolko-
dott egy alternatív irányú piaci érté-

kesítésen, és mivel tavaly sokáig nem 
volt lehetőség megnyitni a bolhapia-
cot, ez még inkább felerősítette a szük-
ségességet. „Az is lehet, hogy holnap 

jön egy kormányhatározat, miszerint 
a piacokat be kell zárni. Aki ebből él, 
az egyik napról a másikra nem húz-
hatja be a kéziféket és nem állhat le 
teljesen. Ezért is készítettünk egy on-
line felületet és telefonos applikációt” 
– tudatta az elmúlt hetekben élesített, 
Piactér elnevezésű értékesítési felület 
részleteit. Ide bárki ingyenesen tölthe-
ti fel hirdetését fényképekkel és leírás-
sal együtt, amelyeket meghatározott 
eladási csoportokba lehet feltölteni. 
Mint mondta, ki szeretnék terjeszteni 
az ország többi területére is a hirde-
tőfelületet, így az nemsokára román 
nyelven is elérhető lesz.

Forgalmas szombat délelőttönként a csíkszeredai bolhapiac
• Már négy éve annak, hogy ismét működik a bolhapiac típusú kereskedelmi forma 
Csíkszeredában. Noha a fenntartó szerint a járványhelyzet rányomta bélyegét a szombat 
délelőtti értékesítésre, felismerték és gyakorlatba ültették annak hasznos hozadékait is.

• Összesen 7 kilométernyi gyergyószentmiklósi út modernizálására nyújtott be igény-
lést az Anghel Saligny-programhoz Gyergyószentmiklós önkormányzata. A beruházási 
értékek árszámításait pénteken délelőtt fogadta el a képviselő-testület. Ugyanakkor 
elutasították a csanódi vízgyűjtő területének megvásárlására kapott árajánlatot, aminek 
következménye, hogy kisajátítást indítanak a telkek megszerzésére.

A vásárosok szerint ami nem található 

meg a bolhapiacon, az nincs is

◂  F OT Ó : V E R E S N Á N D O R




