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• Lassan halad és 
a vírusjárvány kö-
vetkeztében újból 
halasztódott a széke-
lyudvarhelyi csereháti 
ifjúsági (ANL-s) laká-
sok eladásának ügye: 
Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivata-
la 2016-ban kezdte el 
az eljárást, az érték-
becslés azonban most 
zajlik, így még a laká-
sok pontos eladási árát 
sem határozták meg.

K O V Á C S  E S Z T E R

T öbblépcsős eladhatósági 
folyamat előzi meg a csere-
háti ifj úsági lakások áruba 

bocsátását: a procedúrát már több 
mint két éve elindította a székely- 
udvarhelyi városvezetés. Éppen a 
koronavírus-járvány kirobbanását 
megelőző időszakban (március ele-
jén) kezdődött volna az energetikai 
bizonylatok elkészítése (erről akkor 
a Székelyhon is hírt adott), amely 
végül májusban kezdődött el, és a 
szerződés értelmében a jövő hónap-
ban fejeződik be, vázolta a helyze-
tet Zörgő Noémi. Székelyudvarhely 

Polgármesteri Hivatalának sajtószó-
vivője hozzátette, ezzel párhuzamo-
san zajlik az értékbecslés is. Ha ez 
a folyamat is lezárul, akkor már az 
eladás lesz a következő lépés.

Az előzményekről

A Cserehát-lakótelepen jelenleg 254 
eladható ifj úsági lakás van, az áru-
ba bocsátási eljárás első lépéseként 
a tömbházak topográfi ai felmérését 

kellett elvégezni: elsőként az épü-
lettömböknek kellett felkerülniük a 
csereháti területre, ezt követően pe-
dig a lépcsőházak alatti területeket 
kellett kiszakítani. Majd a katasz-
teri hivatalhoz adták le a területek 
és épületek telekkönyvezéséhez 
szükséges dokumentációt, ez a for-
duló 2018 végén járt le. Második lé-
pésként a lakások telekkönyvezése 
kezdődött el 2019. január 9-én, az 
így összeállt dokumentáció tavaly 

márciusban előbb a kataszteri hiva-
talhoz, majd közjegyzőhöz került. 
Az árszámításhoz azonban előbb 
minden lakrésznek szükséges elké-
szíteni az energetikai bizonylatát – 
itt akadt el a folyamat tavasszal. Ezt 
követően áll össze a lakások teljes 
dokumentációja, amelyet előbb az 
önkormányzati képviselő-testület-
nek kell elfogadnia, majd az Orszá-
gos Lakásügynökség (ANL) elé ter-
jesztik jóváhagyásra.

Nem tudni, hányan tartanak ki

A csereháti lakók az elmúlt évek-
ben több ízben is kifejezték nem-
tetszésüket a procedúra lassúsága 
miatt, zömmel arra számítottak, 
hogy legtöbb egy éven belül meg-
vásárolhatják a lakást, amiben él-
nek. Legutóbb múlt héten fogadta 
az érintetteket a városvezetés: a 
városháza Szent István-termében 
tartott megbeszélésen Gálfi Árpád 
polgármester újfent megerősítette, 
hogy a város el akarja adni eze-
ket a lakásokat, hiszen az elmúlt 
időszakban komoly költségeket 
vállalt a hivatal ennek érde-
kében, több mint 100 ezer 
lejt fordított a város eddig 
az eladhatóság feltételei-
nek megteremtésére, hogy 
mind a 254 lakás bérlője 
számára adott legyen ez a 
lehetőség. A beszélgetésen 
részt vett Orbán Árpád al-
polgármester és Fülöp-Szé-
kely István műszaki igazgató is, 
tudtuk meg a sajtóosztályól. Az 
egy éve húzódó folyamat elején a 
Csereháti Bérlők Egyesülete össze-
sítette az igényeket, akkor 150-en 
jelezték, hogy megvásárolnák az 
ifjúsági lakásukat. Lemorzsoló-
dás azonban nem csak a hosszas 
várakozási idő miatt történhet: 
az ingatlanok árát nagyságuk 
alapján (négyzetméter/euró) ha-
tározza majd meg az Országos 
Lakásügynökség, a polgármesteri 
hivatalnál arra számítanak, hogy 
a vásárlók pontos száma csak ezek 
után derül majd ki.

ANL-lakások: még nincs eladási ár
A szükségállapot miatt az eladhatósági procedúra is tovább húzódik

Sokan már több mint tíz éve 
élnek itt, ezért vásárolnák meg 
az ifjúsági lakást

▾  F O T Ó :  B A R A B Á S  Á K O S

A múlt év végén elfogadott taná-
csi határozat szerint tavalyhoz 

képest változtak a belépők árai a vá-
rosi strandon. Idén mindenki keve-
sebbet fi zet a jegyért: az egész napos 
jegy (reggel 8 és délután 7 óra között 
érvényes) ára gyerekeknek és nyug-
díjasoknak 5 lej, felnőtteknek 10 lej, 
a délutáni jegy (16 és 19 óra között) 
ára gyerekeknek és nyugdíjasoknak 
5, felnőtteknek 8 lej, az esti fürdő-
zésre (19 és 21 óra között) gyerekek és 
nyugdíjasok 3, a felnőttek pedig 5 lejt 
kell majd fi zessenek. Az öt év alatti 
gyerekeknek ingyenes a belépés.

Ezek a szabályok

A polgármesteri hivatal azonban 
felhívja a lakosság figyelmét, hogy 
a járványügyi helyzet miatt a láto-
gatóknak több új szabályt kell be-
tartaniuk a strandolás ideje alatt: 

kötelező maszkot viselni a közös 
terekben. Az úszóknak a maszkot 
csak a medencébe való bemenetel 
pillanatáig kell viselniük. Orrot 
fújni vagy köpködni a medencében 
tilos. Szükség esetén a mosdót kell 
használni erre a célra. A légzéshi-
giénia kötelező: köhögni és tüsz-
szenteni a könyökhajlatba vagy 
az egyszer használatos papír zseb-
kendőbe kell, amelyet azonnal a 
kukába kell dobni, ugyanakkor ja-
vasolt az arc fertőtlenítetlen kézzel 
való érintésének elkerülése, illetve 
ajánlott a rendszeres kézmosás, tá-
jékoztat a hivatal. 

A fürdőzőknek saját felelősségű 
nyilatkozatot kell kitölteniük arra 
vonatkozóan, hogy az elmúlt 14 nap-
ban volt-e kapcsolatuk fertőzöttek-
kel vagy COVID-19 fertőzéssel gya-
núsított személyekkel. A légzőszervi 
fertőzés jeleivel (gyakori köhögés, 

tüsszentés, orrfolyás, láz, általános 
rossz közérzet stb.) és 37,3 °C felet-
ti lázzal rendelkező személyeknek 
tilos belépni a strandra. Szintén be-
lépéskor minden látogatónak – az 
esetleges járványtani vizsgálat se-
gítése érdekében – ki kell töltenie 
egy űrlapot az elérhetőségeivel. A 
medenceterületre való belépést meg-
előzően – lábmosás céljából 
– kötelező a megengedett 
maximális koncentrációjú 
klórral kezelt vizet tartal-
mazó lábfürdő használata. 
A vízben minden úszónak 
legalább 12 négyzetméteres 
saját felülettel kell rendel-
keznie. A csúszdákhoz való 
hozzáférés az emberek közötti 
legalább kétméteres távolság betar-
tásával lehetséges. A napozóágya-
kat legalább kétméteres távolságra 
helyezik egymástól, kivéve abban 
az esetben, ha egy háztartásból 
származnak a strandolók. A strand 
látogatottságával kapcsolatban 
érdeklődni vagy feliratkozni a 0733-
313021-es vagy a 0266-216006-os te-
lefonszámon lehet.

Ma kinyit a székelyudvarhelyi strand
• Ma nyit a székelyudvarhelyi városi strand. A me-
dencéket már múlt hét végén feltöltötték, a szükséges 
javításokat elvégezték. Változnak a belépőárak: idén 
olcsóbb lesz a strandolás.

S Z Ü S Z E R  R Ó B E R T  
t a r t a l o m i g a z g a t ó

Köszönjük! 

N ehéz időszakon mentünk keresztül. Önök is, mi is. 
Nem látszik még a vége, sejteni sem lehet, hogy mi-
kortól lesz olyan az élet, az egyszerű hétköznap, mint 

a járványhelyzet és a kiteljesedő gazdasági válság előtt volt. 
De azért időnként felvillannak biztató jelek.

Három hónappal ezelőtt kénytelenek voltunk a Székelyhon 
laptestét négy oldallal csökkenteni. Ezt írtuk akkor: „Mi nem 
akarunk leállni. Amíg megoldható a lapunk kinyomtatása és 
kézbesítése, addig nem is fogunk megállni. Viszont néhány 
intézkedést nekünk is meg kellett hoznunk. Látva, hogy a 
sportélet gyakorlatilag megszűnt, a reklámok és az apróhirde-
tések felszívódtak, minden egyes rendezvényt és eseményt 
kényszerből lefújtak, nem marad más hátra, mint megfelelő 
lépéseket tenni.” Nagyon sötétek voltak azok a napok, amikor 
ezeket a mondatokat megfogalmaztuk. Annyiban másabb a 
helyzet most, hogy a biztató jelekre már lehet építeni.

Mától visszatér a lapunkba a hiányzó négy oldal, a sport két 
oldalon jelentkezik, növeljük az apróhirdetések felületét, és 
nem utolsósorban még több helyi, saját fejlesztésű cikket írunk.

Köszönjük, hogy kitartottak mellettünk, hogy velünk marad-
tak! Külön köszönjük a türelmüket is. Ezek köteleznek bennün-
ket arra, hogy továbbra is magas színvonalon, tisztességesen, 
megbízható módon tájékoztassuk Önöket nap mint nap.

• J E G Y Z E T  




