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Nem kezdődhet meg 

közelebbről a csíksze-

redai Kalász lakótelep 

felújítása, mivel jelentő-

sen nőttek az építőipari 

beruházások költségei. 

A tervező szerint az 

elmúlt időszakban a 

kormány intézkedései, 

az infláció és a mun-

kaerőhiány erőteljes 

áremelkedést eredmé-

nyezett az iparágban.

Meg kell ismételni a kivite-
lező kiválasztása érdeké-
ben kiírt közbeszerzési 

eljárást a csíkszeredai Kalász la-
kótelep felújítása kapcsán, mert 
jelentős a különbség a beruházás 
becsült értéke és a jelentkező cé-
gek ajánlatai között – utóbbiak 
jóval magasabbak. Általános és 
jelentős költségnövekedés történt 
az építőiparban, és a helyzet egy-
általán nem biztató – vélekedik a 
felújítás tervezője, Lukács Péter.

Munkaerőhiány, infláció

Mint elmondta, tavaly május-
ban, amikor legutóbb aktuali-
zálták az árakat, sok változás 
történt a kormány intézkedései 
nyomán, ami kihatott az építő-
iparra és a szürkegazdaságra. 
Az idéntől érvényes minimálbér-
emelés pedig még inkább hozzá-
járult ehhez, akárcsak a jelentős 
infláció, amely miatt érezhető a 
termékek értékcsökkenése. „Egy 

szerelő szakmunkás napidíját két-
háromszorosára kellett növelni. 
Mivel munkaerőhiány van, konku-
renciahiány is keletkezett, mert a 
cégek csak annyit vállalnak, ami-
re képesek és abban az árban, 
amellyel az embereket meg tud-
ják tartani. A becslések 20-22 szá-
zalékos áremelkedést vetítettek 
előre tavaszra, de minden kolléga 
azt jelezte, hogy egyes esetekben 
ez még több. Emelkedett a nyers-
anyagok ára, a megmunkálási dí-
jak, illetve a képzett munkaerő 
bére” – részletezte Lukács Péter. 
Úgy vélte, az újrabecslés szerint 
30-35 százalékkal is növekedhet 

a lakótelep felújítási költsége, mi-
vel nagyon komplex munkáról van 
szó, és az ilyen beruházásoknál 
nincs nagy konkurencia.

Megismétlik az eljárást

A Kalász lakótelep esetében a 
becsült értéket jelentősen megha-
ladó ajánlatok érkeztek, ez a borí-
tékbontáskor derült ki, és emiatt 
a közbeszerzési eljárást fel kellett 
függeszteni – tudtuk meg Szőke 
Domokostól. Csíkszereda alpol-
gármestere szerint így nem lehet 
szerződést aláírni. Mint elmond-
ta, a tervezőtől azt kérik, hogy 

ellenőrizze az árakat, és annak 
függvényében, hogy milyen vá-
laszt kap a polgármesteri hivatal, 
valószínűleg a becsült érték mó-
dosítására lesz szükség a követ-
kező tanácsülésen. A cél az, hogy 
ismét kiírják a közbeszerzési eljá-
rást. A 2015-ben elfogadott megva-
lósíthatósági tanulmány 9,5 millió 
lejre becsülte a felújításhoz szük-
séges összeget. A Helyi Fejlesztési 
Országos Program (PNDL) utóla-
gos elszámolással 8,7 millió lej 
értékű támogatást biztosít a fel-
újításhoz, a városnak 805 ezer lejt 
kell ehhez önrészként hozzáten-
nie. Csíkszereda idei beruházási 

listáján 8 millió lejt különítettek el 
a munkálatra.

Változás előtt

Ezzel nemcsak a munkakezdés, 
hanem a bádoggarázsok lebontása 
is késik a Kalász lakótelepen. A ter-
vezett munkálatok között szerepel 
az esővíz-elvezető hálózat felújítá-
sa, mivel a jelenlegi rendszer a nagy 
esőzésekkor nem bírja a terhelést. 
Új út- és járdaburkolatok készül-
nek, a Tető utcában egyelőre meg-
maradna a kétirányú forgalom, az 
utca szélén oldalparkolókkal. A la-
kótelep központi részén megemelt 
szintű gyalogosbarát burkolatot 
terveztek, parkolóhelyek nélkül. A 
kiviteli terv összesen 492 új par-
kolóhely kialakítását tartalmazza, 
az átalakítás része a 145 pléhga-
rázs lebontása is. Emellett 66 fa ki-
vágását tervezték, helyettük 294-et 
ültetnek, és teljesen felújítják a köz-
világítási hálózatot. A lakótelepre 
vezető, igen leromlott állapotú lép-
csősor továbbra is egyenesen vezet 
majd fel, közben viszont pihenőket 
alakítanak ki, és padokat helyez-
nek el. A tervben négy játszótér és 
egy sportpálya korszerűsítése is 
szerepel, utóbbi a Székely Károly 
Szakközépiskola mellett található.

KOVÁCS ATTILA

Elrugaszkodtak az árak az építőiparban, késik a munkakezdés a Kalász lakótelepen

A vártnál többe kerülő felújítások

A Kalász lakótelepi lépcsősor már alig járható, sokan mégis kénytelenek használni

A csíkszeredai Kalász lakóte-
lepről és a Decemberi Forradalom 
utcából jelezték többen, hogy egy-
általán nem volt vagy akadozott 
a melegvíz-szolgáltatás az utób-
bi napokban. Az egyik lakó arra is 
panaszkodott, ahogy miután egy 
egész napos elzárás után este újra 
elindították a szolgáltatást, a csa-
pon sokáig jéghideg barna színű 
lé folyt melegvíz helyett. Egy má-
sik érintett pedig azt kifogásolta, 
hogy nagyon alacsony nyomáson 
folyik a víz, szinte lehetetlen így zu-
hanyozni, fürödni. A csíkszeredai 
távhőszolgáltató Goscom Rt. igaz-
gatója, Reisz Attila megkeresé-
sünkre elmondta, két csőtörésről 
van szó, egyik a Kalász lakótele-
pen, a másik a Decemberi Forrada-
lom utcában, és azon dolgoznak, 
hogy megoldják a problémát, így  
akár már mára sikerül kicserélni 
az érintett vezetékeket. (B. H.)

Csőtörés miatt akadozott a szolgáltatás

A Goscom Rt. munkatársai a probléma megoldásán dolgoznak

Ballagnak az asszisztensek

Ma délben 12 órakor ballagnak a csíkszeredai Louis Pasteur Egész-
ségügyi Posztlíceum végzősei. Ráduly Erzsébet, az intézmény vezető-
je elmondta, idén is ötven egészségügyi asszisztens végzett a nappa-
li, felnőtt-képzés keretében. A Márton Áron Gimnázium dísztermében 
zajló ballagási ünnepség ma szentmisével veszi kezdetét, ezt követő-
en leteszik szakmai esküjüket a végzősök. A 2000-től működő egész-
ségügyi posztlíceumban eddig már több mint nyolcszázan végeztek.

Kétnapos vásár a Szabadság téren

Hagyományos és helyi termékek kétnapos kiállítása és vására nyílik 
ma a csíkszeredai Szabadság téren, a XIV. Hargitai Megyenapok kere-
tében, Hargita Megye Tanácsa alintézménye, Hargita Megye Fejlesz-
tési Ügynöksége szervezésében. A tavalyi rendezvénytől eltérően 
idén az élelmiszerek is helyet kapnak a vásáron. 

Elődeinkről, nagyjainkról

A Hargitai Megyenapok keretében ma délután kettőtől középiskolások-
nak szervez foglalkozást a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, 
Ismerjük meg nagyjainkat! címmel. Pénteken délután öt órakor Hargita 
megyei emberek, tájak az idő tükrében címmel Molnár Attila vetítéssel 
egybekötött fotókiállítását nyitják meg a könyvtárban. Ezt követően 
bemutatják a könyvtár által kiadott könyvjelzősorozatot. 

Dráguló beruházások

A beruházások jelentősen 
drágultak – ezt erősítette meg 
kérdésünkre Buzogány Károly, 
az építőiparban tevékenykedő 
csíkszeredai ING Service Kft. 
igazgatója is. Úgy értékelte, 
a minimálbér-emelés mellett 
a piacon van egy erős elszívó 
erő, mivel pörögnek az uni-
ós gazdaságok – leszámítva 
Romániát –, ugyanakkor más 
iparágak is fejlődnek. 
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