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Késett ugyan, de nem múlott. 
Megfelelő minőségű lakásokat 
vettek át a kivitelezőtől
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Új otthonukban  ünnepelhetnek
Átadták a székelyudvarhelyi új szociális lakásokat

K O V Á C S  E S Z T E R

Csütörtökön a helyi önkor-
mányzati képviselő-testület 
elfogadta, így hétfőn reggel 

már szerződés-aláírásra is hívta 
a polgármesteri hivatal a 
szociális lakásra jogosul-
takat. Túlságosan optimis-
ták voltak, amikor tavaly 
ilyenkor a városháza Szent 
István-termébe verbuválták 
össze az érintetteket, ismer-

te el Gálfi  Árpád polgármes-
ter. Akkor az alaprajzok szerint 

megtörtént a lakások beazonosítá-
sa és szétosztása, az esemény után 

azonban kiderült, hogy az épü-
letben egyelőre se gáz, se villany 
nincs. „Amikor a legrosszabb válto-
zatra gondoltam, akkor sem hittem 
volna, hogy ilyen sok időbe fog tel-
ni a lakások átadása. Leszámítva az 
amúgy sem egyszerű papírmunkát, 
az áram- és gázszolgáltató sem ke-
vés meglepetést okozott számunkra 
azzal, hogy halogatásokkal, hitege-
tésekkel, mindenféle okokra való 
hivatkozásokkal késleltette a laká-
sok átvételének időpontját” – hang-
súlyozta a városvezető. 

Hátrányból előny?

A késésnek azonban előnyei is van-
nak – tudtuk meg –, hiszen időköz-
ben a tömbházak körüli térrendezés 
is befejeződött: nemcsak aszfaltozást 
végzett a kivitelező, hanem a parko-
sítás, térrendezés is elkészült, így 
szép, rendezett környezet várja a le-
endő lakókat. A két háromszintes 
lépcsőházban garzonok és kétszo-
bás lakások vannak, a kivitelezés 
során pedig egy akadálymentesített 
lakrészt is kialakítottak, hogy meg-

feleljen kerekes székkel közlekedő új 
lakójának. 

„Az is fontos szempont volt, 
hogy megfelelő minőségű laká-
sokat vegyünk át a kivitelezőtől. 
Pár hónappal ezelőtt is átvehettük 
volna, de a helyszíni szemlék so-
rán mindig találtunk még hibákat, 
javítanivalókat” – tette hozzá a 
városvezető, megjegyezve, hogy a 
lakrészek nyílászáróinak működé-
sétől a takarításig mindenről gon-
doskodtak, az átadás után remélhe-
tőleg csak apró problémák, javítási 

munkák adódnak majd. Egyébként 
az is jó hír, hogy a lakásépítési 
program ezzel nem zárult le, a pol-
gármester kilátásba helyezte, hogy 
az elkövetkezőkben újabb szociális 
és ifj úsági lakásokat építenek majd 
Székelyudvarhelyen.

V isszatért Csíkszeredába hétfőn 
a Székelyhon napilap Lapozni 

főnyeremény! elnevezésű nyere-
ményjátékának fődíja, a 2019-es, 
metálszürke Toyota Corolla. A nyere-
ményre felkínált autót ezen a héten a 
Majláth Gusztáv Károly téren, a Tosca 
vendéglő előtt tekinthetik meg az ér-
deklődők, jövő héten pedig a Nagyrét 
utcai Merkúr áruház parkolójában.

Ismét Csíkszeredában tekinthető 
meg a Székelyhon napilap nyere-
ményjátékának fődíja, a 78 ezer lej 
értékű, idei kiadású, metálszürke To-

yota Corolla. A nyereményau-
tó hétfőn érkezett a har gitai 
megyeszékhelyre, ahol két 
hétig lesz kiállítva, az ér-
deklődők pedig a jármű 
megtekintése mellett talál-

kozhatnak munkatársaink-
kal, információkat kérhetnek tőlük, 
illetve elő is fi zethetnek a Székelyhon 
napilapra. Az 1.6-os, benzines, 130 lő-
erős személygépkocsit ezen a héten a 
Majláth Gusztáv Károly téren, a Tosca 
vendéglő előtt csodálhatják meg kí-

vül-belül az érdeklődők, jövő héten 
pedig a Nagyrét utcai Merkúr áruház 
parkolójában. Kollégáink naponta 14 
és 16 óra között a helyszínen várják a 
leendő előfi zetőket.

Fontos információk

A Business felszereltségi szintű To-
yota Corollát az nyerheti meg, aki 
augusztus 29. és december 10. között 
féléves vagy egyéves előfi zetést köt 
a Székelyhon napilapra. Előbbi 210 
lejbe, utóbbi pedig 420 lejbe kerül. Jó 
hír azoknak, akik az egyéves előfi ze-
tés mellett döntenek, hogy a sorso-
láskor az ő nevük nem egy, hanem 
három alkalommal kerül az urnába. 
A második díj egy 12 990 lej értékű fű-
nyírótraktor, a harmadik díj pedig egy 
kétszemélyes wellnesshétvége a szo-
vátai Brădet Ensana Health Spában. 
Az újságra lapkézbesítőinknél, szer-
kesztőségünk és partnereink ügyfél-
szolgálatain, postán, illetve interne-
ten is elő lehet fi zetni a szekelyhon.ro/
fonyeremeny oldalon.  (Iszlai Katalin)

Örömet szerzünk olvasóinknak. 
A sorsolást egy hónap múlva 
tartjuk
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• Közel egyévnyi 
késés után tegnap 
vehette át a lakás-
kulcsokat az a 48 
székely udvarhelyi 
család, amely új szoci-
ális lakásra jogosult. 
A Cserehát lakótele-
pen már gyakorlatilag 
hónapok óta készen 
állt az újonnan épített 
tömbház, a gáz- és az 
áramszolgáltató kés-
lekedése miatt azon-
ban hónapokat késett 
a lakásátadás.

Ismét Csíkszeredában a nyereményautónk




