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Szemétbe fulladt szigetelés
Hulladék lepi el a tömbház környékét
• Szétszórt építke-
zési anyagok, és az
ezekből származó
hulladék borítja az
egyik csíkszeredai
tömbház környékét,
ahol több hónapja
hőszigetelés kezdő-
dött. A munka lassan
halad, a környék
lehangoló, a lakók
pedig elégedetlenek.

KOVÁCS ATTILA

Igénytelenség, fejetlenség, szerve-
zetlenség – többek ezek a kifeje-
zések jutnak az ember eszébe, ha 

Csíkszeredában a Hunyadi János ut-
ca 35-ös számú tömbháza közelében 
jár, amelynek hőszigetelése most 
van folyamatban. Az épület környé-

ke első látásra olyannak tű-
nik, mintha árhullám sepert 
volna végig az utcán, és el-
sodorta, szétterítette volna a 
felhasznált anyagok maradé-

kait. Nem így történt, a mun-
kálatot végzők dobálták szét ezeket a 
zöldövezeten, amelyet polisztirol és 
kőzetgyapot lapok, csomagolóanya-
gok maradványai, zacskók, zsákok, 
cserepek darabjai borítanak. A szi-
geteléshez használt ragasztóanyag 
egy része lefödetlenül áll, kitéve az 
elázásnak. A lakók szerint, akik a 

körülményekre panaszkodnak, ez 
a helyzet hónapok óta változatlan. 
,,Sajnáljuk ezt a helyzetet, ebben 
a munkálatban nemcsak az állam 
pénze, hanem a miénk is benne van” 
–mon dta az egyik lakó, aki szerint
ők tehetetlenül szemlélik az állapo-
tokat, és ilyen körülményeket sehol
nem láttak a városban. Azt sem ér-
tik, hogy miért nincs egy építőte-
lep-vezető, aki irányítaná a munkát,
de hiányolják a külső ellenőrzést is a 
megbízó részéről.

Volt már probléma
A hőszigetelést végző cégre nem ez 
az első panasz, korábban a parko-

lók egy részét foglalták el az épít-
kezési anyagokkal, szeptemberben 
pedig, a szomszédos, 33-as számú 
tömbház újrafödése előtt leszedték 
a tetőcserepeket, de mivel a cserép 
még nem volt kiszállítva, nejlonnal 
födték le a tetőt, miután a műszaki 
ellenőr erre fi gyelmeztette őket. Ez 
viszont hiányos volt, és az érkező 
esőzés nyomán a negyedik emeleti 
lakások beáztak. A munkások idő-
közben egy barakkot is építettek 
maguknak a parkolóban, amelyet 
a munkálathoz használt poliszti-
rollal le is szigeteltek belülről. Ez 
a szatmárnémeti cég az egyetlen, 
amely tömbház-hőszigetelést végez 
Csíkszeredában, további 9 társas-

ház külső felújítására egyelőre még 
nem találtak kivitelezőt. Érdeklő-
désünkre Szőke Domokos csíksze-
redai alpolgármester elmondta, 
ismerik a helyzetet, és a múlt héten 
írásban szólították fel a kivitelezőt 
a helyzet rendezésére. Azt is kö-
zölték a céggel, hogy a szigetelés 
folytatása helyett a rendcsinálásra 
helyezze a hangsúlyt, és télire ne 
hagyja ilyen állapotban a környé-
ket, szedje össze a hulladékot és 
megfelelően tárolja az anyagokat.

Hulladékok, szétdobált anyagok a 
tömbház körül. Meg kell szüntetni 
a káoszt
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F olyamatosan gondok voltak az
elmúlt években a máréfalvi vil-

lanyhálózattal az alacsony feszült-
ség – elsősorban a Cekendalja nevű 
részén –, illetve a rendszeres meghi-
básodások okozta áramkimaradások 
miatt – tudtuk meg Kovács Imre pol-

gármestertől. Rámutatott, volt értel-
me a szüntelen lakossági panaszok-
nak, hiszen a szolgáltató végül úgy 
döntött, hogy teljes felújítást végez 
a hálózaton. Az erre szánt három-
millió lejből kicserélik a huzalokat a 
háztartásokig, ugyanakkor nyolcvan 
villanyoszlop helyére kerül új, továb-
bá két transzformátort is létrehoztak 
a Cekendalja nevű részen a megfele-
lő feszültség biztosítása érdekében. 

A munka részét képezi az is, hogy 
a villanyórákat a háztartások előtti 
póznákon helyezik el, így ha a la-
kók nem lesznek otthon, azok akkor 
is leolvashatók. Ezzel megoldható, 
hogy pontosan annyit fizessenek a 
lakók, amennyit fogyasztottak, ne 
csak egy hozzávetőleges számlát 
állítson ki a szolgáltató. Ha ez nem 
is a legszebb megoldás esztétikai 
szempontból, de gazdaságos – így 
Kovács. A munkálatok – amelyek 
finanszírozásához nem kellett hoz-
zájáruljon a helyi önkormányzat – 
nyáron kezdődtek el és 2020 február-
jában be is fejeződnek.

Nem zökkenőmentes

„A körülményeket fi gyelembe véve 
többféle bekötési módozatot alkalmaz 
a kivitelező, így fordultak elő olyan 
esetek, amikor a hibásan elvégzett 
munka miatt gondok voltak egyes 
háztartásoknál. Ezeket azonnal or-
vosolja a kivitelező, amint jelzik irá-
nyába” – fejtette ki a polgármester, 
hozzátéve, hogy az esetleges prob-
lémákról a hivatal munkatársait is 

lehet értesíteni. A megbízott Vâlcea-i 
cég munkatársai hétköznapokon 
tartózkodnak a faluban, de 
akár az esti órákban is lehet 
szólni nekik, ha gondok 
adódnak. Mindemellett a 
tisztségviselő azt taná-
csolja mindenkinek, hogy 
áramtalanítsák az elektro-
mos eszközeiket, amikor a 
házuk tájékán dolgozik a kivitelező, 
hogy ne keletkezzen kár azokban. 

Döntött az áramszolgáltató: teljes hálózatcsere Máréfalván
• Úgy tűnik, meghallgatta a szolgáltató a máréfalviak rendszeres áramkimaradások-
kal kapcsolatos panaszait, ugyanis a teljes hálózatot felújítja a településen – a mun-
kát februárig be is fejezik. A nyáron megkezdett korszerűsítés nem volt zökkenőmen-
tes, a községvezető viszont a lakók türelmét kéri, és azt, hogy jelezzék, ha problémák
vannak a háztartásoknál.

Mi lesz a Máréfalvi patakban?
 A szolgáltató beruházásának nem része a Máréfalvi-patak villanyhálóza-
tának felújítása, illetve bővítése, csak egy transzformátort helyeztek el 
ott – fejtette ki Kovács Imre. Mint mondta, az ottani gondok megoldását 
is kiemelten kezeli a hivatal, jelenleg a lehetőség felkutatásán dolgoznak. 
Az ugyanakkor már most valószínűsíthető, hogy ezen a részen csak az 
önkormányzat hozzájárulásával lehet újításokat végezni.

Februártól már jobb helyzetben lesznek a 
máréfalvi áramfogyasztók
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Szent Luca napja
A szirakúzai szűz, vértanú 
életéről csak legendáriumából 
tudunk, ám annál gazdagabb 
a nevéhez kötődő hiedelmek 
és szokások palettája. A 
Diocletianus-féle keresztényül-
dözés idején élt menyasszony 
édesanyja csodás gyógyulása 
után szétosztotta vagyonát, és 
lemondta esküvőjét. A vakok, 
bűnbánó nők, üvegfúvók, 
kocsisok, késélezők, varrónők, 
jegyzők, írnokok, takácsok 
védőszentjéhez fertőzések, 
szembetegségek, vakság és to-
rokfájás ellen is imádkoznak. A 
Gergely-féle naptárreform előtt 
emléknapja, december 13-a az 
év legrövidebb napja volt. Luca 
napja a magyar néphagyo-
mányban egyszerre volt segítő, 
illetve gonoszjáró alkalom: 
termékenységvarázsló, do-
logtiltó, időjárás-, házasság-, 
haláljósló is. Gyimesben a 
bőséges nőstényállat-szaporu-
latra következtettek, ha ezen a 
napon férfi lépett be először a 
házba. Tiltott volt a szövés és a 
fonás, hogy tojjanak a tyúkok. 
Ekkor kezdték készíteni a Luca 
székét, amelyet karácsonyig 
más-más fából raktak össze. 
Az éjféli misén ráállva meglát-
hatók a boszorkányok. Ma is 
elterjedt a búzahajtatás szoká-
sa, és készítenek hagymából 
Luca-kalendáriumot is, amely-
ből a következő évi időjárásra 
következtetnek. A Luca-pogá-
csa szerencsét hoz annak, aki 
a benne elrejtett pénzre ráha-
rap. Magyar nyelvterületen úgy 
tartják, nem szabad befogadni 
idegent, mert magával viszi a 
házi szerencsét. Számos szó-
lás is kapcsolódik e naphoz, 
például: lassan készül, mint a 
Luca széke. (Molnár Melinda)
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