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Felújításra váró 
gyergyószentmiklósi tömbházak. 
Sokba kerül a munkálat
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Késik és drágább lesz
A kormánytól kérnek támogatást a hőszigetelési munkálatokhoz

GERGELY IMRE

Ahhoz viszonyítva, hogy 
hány lakót érintene a 
tömbházfelújítási prog-

ram, viszonylag kevesen, mintegy 
200-an vettek részt kedden este a 
művelődési központban lezajlott 
lakossági fórumon, amelyet azért 
kezdeményezett a polgármester, 
hogy tájékoztassa az embereket 

az eddig történtekről, és ar-
ról, hogy mi várható ezután 
az ügyben. Gyergyószent-
miklós önkormányzata év 
elején 29 tömbház külső 
hőszigetelésére, felújítá-
sára írt alá finanszírozási 

szerződést, összesen 35 millió 
lej értékben. Ennek 60 százalékát 
uniós forrásokból fedezik, a város 
15 százalékkal járul hozzá, azaz 
6,5 millióval, míg a lakóknak 25 
százaléknyi önrészt kell előterem-
teniük. Mint elhangzott, az akkori 
számítások szerint egy átlagos, 
50 négyzetméter alapterületű la-
kás esetében 8500 lej az irányár, 
ha a lakók csak az alapvető mun-
kálatokat igénylik (falak és tető 
hőszigetelése, nyílászárók cseré-
je), és ehhez 2800 lejjel kell hozzá-

járulniuk. Ha más fejlesztéseket is 
szeretnének, (vízszintes elosztású 
fűtésrendszer, vezetékek cseréje 
stb.), akkor egy 50 négyzetméteres 
felületű lakás esetében erre akár 
14 ezer lejes támogatás is juthat, 
amihez a tulajdonosnak 4600 lejt 
kell hozzátennie. Az árak nem te-
kinthetők általánosnak, hiszen 
minden tömbház és minden lakás 
más és más adottságokkal rendel-
kezik, így a költségek is eltérnek. 
A finanszírozási szerződést az 
említett értékek alapján kötötték 
meg, majd kiírták a közbeszerzé-
si eljárást, amelyre viszont nem 
érkeztek ajánlatok, az érdeklődők 
nem vállalták ilyen áron a mun-
kát. A kivitelezési költségek az 
építőiparban történt bér- és árnö-
vekedések miatt jelentősen emel-
kedtek, és miután a jelentkezők 
elmaradtak, készült egy szakértői 
felmérés, amely szerint az eredeti 
összeget mintegy 22 százalékkal 
kellene megnövelni.

Közel 8 millió kellene még

Csakhogy a pályázatokat kiíró és 
elbíráló szerv, a Központi Fejlesztési 
Régió erre nem hajlandó, a külön-
bözetet jelentő 7,85 millió lejt pedig 
nincs honnan előteremtenie a város 

önkormányzatának – jelentette ki a 
polgármester, aki szerint az sem egy 
reális megoldási lehetőség, hogy ezt 
a lakók vállalják át. Ebben az eset-
ben a példaként említett, átlagos 
50 négyzetméteres lakás esetében 
5800 lejre nőne a tulajdonos önrésze 
az alapvető munkálatok elvégzése 
érdekében, és ez nem járható út. A 
kialakult helyzetben sokan elveszí-
tették a bizalmukat abban, hogy ez 
a beruházás valaha megvalósul, de 
Nagy Zoltán arra kérte az embereket, 
hogy ne adják fel, ne mondjanak le 
a támogatási összegekről. Javasla-
tára egy beadványt fogalmaznak 
meg az érintett 1430 lakástulajdo-
nos aláírásával, és ezzel fordulnak a 
frissen hivatalba lépett bukaresti Or-
ban-kormányhoz, segítséget kérve a 
helyzet megoldásához. Erre azért 
látnak reményt, mert az új kabinet 
programjában szerepel, hogy fontos 
beruházásoknál indokolt esetben 
átvállalják az önrészt – tájékoztatta 
Nagy Zoltán a lakókat. 

Egy másik lehetséges megoldás 
volna a polgármester szerint, ha a 
Központi Fejlesztési Régió újra ki-
írná a pályázatot, a dokumentáci-
ót újra benyújtaná a város, immár 
az aktualizált értékek szerint, és 
annak alapján történne meg a fel-
újítás. A kételkedőket azzal pró-
bálta nyugtatni, hogy ne veszítsék 
el hitüket, mert Romániában „nor-
málisnak” mondható, hogy egy 
beruházás kivitelezése a szerző-
déskötéstől számítva több év múl-
va tud megvalósulni, és akár öt 
alkalommal is ki kell írni egy köz-
beszerzést, mire eredménye lesz.

Vádak és fenyegetések

A polgármester érveivel, gondola-
taival senki nem szállt vitába, sőt a 
jelenlévők nagy többsége kézfele-
meléssel jelezte, hogy nem monda-
nának le a projekt folytatásáról, ad-
nának egy esélyt az új kormánynak. 
Azonban, mint a hozzászólásokból 
kiderült, a lakók között léteznek 
konfl iktusok, és ezért vannak, akik 
még a lakástulajdonosi szövetségek-
ből is kilépnének, visszakövetelve az 
eddig befi zetett hozzájárulásaikat. 
Az egyik társulás vezetését egyene-
sen hűtlen kezeléssel, hamis nyug-
ták kiállításával is megvádolta egy 
felszólaló, amit az érintett szövetség 
jogásza visszautasított, és más tár-
sulások illetékesei is rágalmazásnak 
nevezték a vádakat. Az is elhang-
zott, hogy a lakószövetségek dönté-
se értelmében a felújítási projekthez 
eddig befi zetett önrészt nem adják 
vissza senkinek, és ha valamilyen 
okból mégsem készülne el a munká-
lat, akkor is a tömbházak javítására 
költik majd a pénzt. A polgármester 
többször hangsúlyozta, hogy a hatá-
lyos törvények szerint a szövetségek 
tagjainak többsége által meghozott 
határozatok azokra a tagokra is ér-
vényesek, akik ezzel nem értenek 
egyet. De kiderült, ez alól is vannak 
kivételek, egy másik tulajdonosi tár-
sulás vezetője sorozatos fenyegeté-
sek miatt kénytelen volt úgy dönteni, 
hogy visszaadja a pénzt azoknak, 
akik ezt követelték tőle.

• 1430 gyergyószentmiklósi család vár arra, hogy 
elkezdődjön tömbházaik hőszigetelése, amire uniós 
és önkormányzati forrásokból kaptak támogatást. 
Őket hívta megbeszélésre Nagy Zoltán polgármes-
ter, aki arra kéri a lakókat, ne adják fel, ne hagyják 
veszni a pénzt.

Mága Zoltán 
Székelyudvarhelyen
Ismét Erdély templomaiba 
látogat Mága Zoltán, Liszt Fe-
renc-díjas művész és zenekara. 
A jótékonysági koncertsorozat 
egyik megállója a székelyudvar-
helyi Szent Miklós-hegyi római 
katolikus templom: ma 17.30 
órakor kezdődik a produkció. 
Mága Zoltán a koncert teljes 
bevételét két székelyudvarhelyi 
szervezetnek adományozza: az 
Orbán Alapítványnak és a Szent 
Ferenc Egyesület a Sérült Gye-
rekekért szervezetnek. Mindkét 
alapítvány sérült gyerekek-
nek és családjaiknak biztosít 
hiánypótló szolgáltatásokat. 
Adományozni a helyszínen, 
a koncert megkezdése előtt 
lehet. Az adománynak konkrét 
célja is van, hiszen a befolyt 
összegből az Orbán Alapítvány 

gyerekeinek egy hónapon 
keresztül fedeznék az ebédjét, 
illetve a Szent Ferenc Egyesület 
a Sérült Gyerekekért szervezet-
nek télire vásárolnának tűzifát. 
A szervezők mindenkit nagy 
szeretettel várnak.

Német nyelvklub
A csíkszeredai KALOT Egyesület 
közkívánatra ismét német tár-
salgási nyelvklubot indít, ahová 
azokat várják, akik 12 héten 
át, hetente egy alakalommal 
lelkes, fiatal, német anyanyelvű 
klubvezető segítségével sze-
retnék gyakorolni, fejleszteni 
nyelvtudásukat. A német nyelv-
klub november 12-én kezdődik 
a KALOT Egyesület székhelyén. 
Bejelentkezni november 8-ig le-
het a 0758-840 279-es telefon-
számon (hétköznap 8–12 óra 
között), valamint a kepzesek@
kalot.ro címen.

Túra a Kászoni-
havasokba
A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egye-
sület november 10-én túrát 
szervez a Csíki havasok déli vo-
nulatán, a következő útvonalon: 
Bor- és Gac patakok összefo-
lyása – Veresszéki-borvízforrás 
– Salutaris-borvízforrás – Bor 
pataka – Bor feje (1038 m) – 
Polyán bérce – Gombás-bérc 
(1199 m) – Bor- és Gac patakok 
összefolyása. A túra hossza: 
kb. 17 km. Indulás 7.30 órakor a 
Penny parkolóból saját autók-
kal. Túraszervező: Nagy Attila, 
telefon 0740-204441.

Székhy Juhos Jánosra 
emlékeznek 
A tavaly elhunyt Székhy Juhos 
János születésének 85. évfor-
dulóján hozzátartozói ma 17 
órától verses-zenés megemlé-
kezést tartanak a csíkszeredai 
Kájoni János Megyei Könyvtár 
földszinti előadótermében. A 
széki születésű csíkszeredai 
szerzőnek korábban három 
verseskötete jelent meg.
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