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Bérlők nélkül maradhatnak
Szociális luxuslakások drága pénzért
• Bérlő nélkül marad-
hatnak Marosvásár-
helyen a városháza 
tulajdonában lévő,  
szociális lakásokként 
emlegetett, de tulaj-
donképpen luxuslaká-
sok a Pandúrok utca  
44–46. szám alatt. 
A Bența toronyblok-
kokként emlegetett 
ingatlanokban nagyon 
magasak a bérek, és 
bár kérték a csökken-
tésüket, ezt a helyi 
önkormányzat nem 
támogatta.

SIMON VIRÁG

M arosvásárhely legmaga-
sabb tömbházai épültek 
meg nyolc évvel ezelőtt a 

Pandúrok utcában: mivel a kivite-
lező nem tudta befejezni az építke-
zést, a városháza megvásárolta az 
ingatlanokat, azt hangoztatva, hogy 
szociális lakásokként használják. 
Már akkor többen szóvá tették, hogy 
az ingatlanok luxuslakásoknak 
épültek, és a négyzetméterenként 
megszabott árakat kevesen tudják 
majd megfi zetni. Az építtető cég 
nyomán Bența toronyblokkoknak 
nevezett ingatlanokban ugyanis az 
egyszobás lakás 54 négyzetméte-

res, a kétszobás pedig 79 négyzet-
méteres. Kezdetekkor 2 euró volt 
négyzetméterenként a bér, jelenleg 
3 euró, ráadásul akik 5 évnél régebb 
óta laknak itt, évente 10 százalékkal 
kell többet fi zessenek.

Hatan felmondták a szerződést

A lakásokat ügykezelő Locativ La-
kásgazdálkodási Vállalat képviselő-
je, Tóth Szabolcs a Székelyhonnak 
elmondta: néhány lakónak 2018-ban 
járt le az ötéves bérleti szerződése, 

akkor a helyi önkormányzat elfoga-
dott egy határozatot, hogy évente 10 
százalékkal nőjenek a lakbérek. Ezt 
azzal indokolták, hogy ösztönözni 
akarják a bérlőket az öt év nyugalmi 
idő utáni elköltözésre. A városháza 
bérlakásaiban ugyanis általában ked-
vezményesebb áron lehet lakni, mint 
a piacon lévő más bérlakásokban. 
Csakhogy a toronyházak esetében ez 
nem éppen így van, hiszen a kétszo-
bás lakások bérlői 237 eurót fi zetnek 
havonta, az egyszobás lakásokban 
élők pedig 162 eurót. Ez ugyan a piaci 

áron aluli összeg, de az évenkénti 10 
százalékos emelkedéssel már rögtön 
nem az. „Amikor áprilisban kiderült, 
hogy újra tíz százalékkal emeljük az 
árakat, többen bejelentették, hogy 
elköltöznek. Huszonnégy olyan bérlő 
van, aki nyolc éve lakik ott, számukra 
most már az eredetinél 30 százalékkal 
nagyobb árat kellett kiszámítanunk. 
Hatan azt mondták, nem hosszabbí-
tanak szerződést. Attól félünk, hogy 
mások is követni fogják őket, és ak-

kor üresen maradnak a lakások, ami 
veszteséget jelent a város tulajdoná-
ban lévő vállalatnak. Ezért azt kértük 
a helyi önkormányzati testülettől, 
hogy szabjon határt az áremelésnek 
és maximum 20 százalékban határoz-
za meg a lakbéremelést” – mondta a 
Locativ vezetőtanácsának elnöke.

A tanácsosok szerint indokolt 
az emelés

A városatyák azonban nem értettek 
egyet a lakásgazdálkodási vállalat 
kérésével, azt hangoztatták, hogy 
kerülnek más bérlők, illetve hogy az 
emeléssel is még mindig a piaci árak 
alatt maradnak a bérek. Tóth Sza-
bolcs azonban hangsúlyozta: nem 
szabad fi gyelmen kívül hagyni, hogy 
a toronyházi lakásokat nem bebúto-
rozva, hanem üresen kapják 
a bérlők, míg a piacon lévő 
tömbházlakások általában 
bútorozottak, felszereltek. A 
Szabad Emberek Pártjának 
önkormányzati képviselője, 
Radu Balas szerint az lenne 
a legjobb, ha a város eladná 
ezeket a luxuslakásokat és valódi 
szociális lakásokat építtetne, hiszen 
a kisebb méretű, kis költséggel fenn-
tartható lakásokra nagy igény van a 
városban. Balas azt is hangsúlyozta, 
a városháza nem ingatlanközvetítő, 
hogy luxuslakásoknak minősülő 
otthonokat adjon bérbe. Végül a 
testület nem fogadta el a lakásgaz-
dálkodási vállalat javaslatát, és nem 
változtattak a 2018-as határozato-
kon, ami azt jelenti, hogy az 5 évnél 
régebbi bérlőknek továbbra is évente 
10 százalékkal többet kell fi zetniük. 
Tóth Szabolcs szerint ez hosszú tá-
von rossz lesz a lakásgazdálkodási 
vállalatnak és a városnak is.

A toronyházakban lakók 

elégedetlenek a folyamatos 
béremeléssel
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A kincskeresőknek nem kimon-
dottan emlékműveket vagy 

impozáns épületeket kell megke-
resniük, hanem olyan, akár 

banálisnak tűnő, egyszerű 
polgárházakon lévő díszí-
tőelemeket, amelyek más 
időkről, más típusú eszté-
tikáról árulkodnak. Olyan 
apró részletekre is oda kell 
figyelniük, amelyek szeb-

bé tesznek egy-egy házat, 
utcát vagy városrészt. Ajtókat, ab-
lakokat, zárt erkélyeket, ablakke-
reteket, díszeket stb. kell felkutatni 
és lefotózni a kincsvadászat során.

Nem csak szakmabelieket várnak

Az sem akadály, ha valakinek nin-
csenek építészeti vagy műemlékekre, 
művészettörténetre vonatkozó isme-
retei, hiszen a szervezők segédesz-
közcsomaggal – térképpel, különféle 
jelzésekkel, idegen szavak szótárával 
– látják el a részvevőket, amely segít 
az eligazodásban. A feliratkozóknak 
viszont szükségük lesz egy-két csapat-
társra, fényképezőgépre vagy okostele-
fonra és kényelmes cipőre.

A kincsvadászat forgatókönyve

Miután a jelentkezők kifi zették a 
részvételi díjat, e-mailben kapnak 
visszaigazolást, majd az esemény 
előtt egy nappal értesítést a talál-

kozóhelyről, ahol a vadászat napján 
fognak találkozni. Ott ismertetik 
a verseny pontos lépéseit, illetve 
minden csapatnak átadják a tájé-
kozódást segítő csomagot. A csapa-
toknak 5 perc áll rendelkezésükre a 
stratégia kialakítására, és indul is a 
kétórás kincsvadászat. Az Építészeti 
Kincsvadászat célja az, hogy a rész-
vevő turista lehessen saját városá-
ban, rátalálhasson annak kevésbé 
ismert helyeire, megbarátkozzon 
két-három építészeti fogalommal 
is. A biztonsági szabályok betartása 
érdekében a szervezők kérik a rész-

vevőket, hogy a találkozáskor visel-
jenek maszkot és tartsák be a kétmé-
teres távolságot.  Biztonsági okokból 
és a zsúfoltság elkerülése érdekében 
két időpontban zajlik majd a ver-
seny: lehet választani a 16 órai vagy 
a 16.40-es időpont közül. A felnőtt-

jegyek ára 50, a diákjegyeké pedig 
20 jel. A részvételi feltételekről, kor-
határról, lemondási feltételekről, a 
kincsvadászat céljáról és sok egyéb 
részletről is a xn--vntoarea-arhitec-
tural-w0b47eta.ro honlapon tájéko-
zódhatnak az érdeklődők.

Turistaként felfedezni Marosvásárhelyt
• Szombaton, június 27-én első alkalommal rendeznek építészeti kincsvadászatot 
Marosvásárhelyen. A program szerint a játékosoknak két óra áll rendelkezésükre, 
hogy megtalálják és lefotózzák a város kisebb-nagyobb építészeti értékeit.

Korok ízlését, történetét viselik a házak 
oromzatai, díszei

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE




