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A leginkább várt átalakulás 
azoknál a több éve részben 
szigetelt tömbházaknál 

történik, ahol korábban egy-két 
lépcsőház készült el, a kimaradt 
épületrészek lakói pedig az önrész 
egy részének befi zetése után hiába 
várták, hogy a kormányprogram 
ismét pénzt biztosítson erre a célra.
Ugyanis sem ezek, sem a két-három 
szintes társasházak nem feleltek 
meg az európai uniós támogatású 

hőszigetelési program feltételeinek, 
idén végre kedvezően alakult szá-
mukra a helyzet.

Tíz helyszín

Tíz ilyen helyszín van Csíkszeredá-
ban, ezek közül kettő, a Tető utca 9. 
B, és a Kossuth Lajos utca 37. szám 
esetében az építő már bejelentet-
te, hogy elkészültek – közölte kér-
désünkre Bors Béla. Csíkszereda 
alpolgármestere hozzátette, most 
van folyamatban a lakosság és a 
polgármesteri hivatal illetékesei 
által megfogalmazott észrevételek 

alapján a hiányosságok, hibák javí-
tása, ezt követi az átadás-átvétel. A 
többi 8 tömbház, illetve lépcsőház 
szigetelése is elkészül idén, amíg 
az időjárás ezt lehetővé teszi, ad-
dig dolgoznak – tudtuk meg. Ezek 
a Mihail Sadoveanu utca 33./D, 34., 
Tető utca 20./A, Brassói út 9. A/B/E, 
Kőrösi Csoma Sándor utca 3. A/B, 
Nicolae Bălcescu utca 7., Temesvári 
sugárút 53./A és a Nagy István festő 
utca 6./B számok alatt találhatók.

Folytatni kell

A Központi Regionális Fejlesztési 
Ügynökség biztosította pályázati 
támogatásból, amelyhez a város 
és a lakók is 25–25 százalékos ön-
résszel járulnak hozzá, idén három 
tömbházat már korábban átadtak, a 
kivitelezőknek pedig a Lendület sé-

tány 10., 14., a Pacsirta sétány 2., a 
Testvériség sugárút 16. és 22./A szá-
mok alatti tömbházaknál szükséges 
munkálatokat szintén be kell fejez-
niük. A négyemeletes tömbházak 
közül a Testvériség sugárút 13. szám 
alattinál marad még tenniva-
ló jövőre. A Mihai Eminescu 
utca 2–4. szám alatti na-
gyobb társasháznál, illetve 
a Kossuth Lajos utca 20–26. 
számú tömbház sornál, 
amely a legnagyobb felületű 
az összes közül, szintén jövőre kell 
befejezni a szigetelést. Ezek környé-
két biztonságossá teszik, és mivel 
nincsenek körbeállványozva, mert 
a kivitelező függőállványt használ, 
ezeket sem kell télire elbontani – 
tudtuk meg.

Szigetelnek, színeznek
Tömbház-hőszigetelések befejezés előtt

Magyar nyelvterületen november 
13-a népünk saját „mindenszen-

teke”. A magyar szentek és boldogok 
emléknapja közös ünnepe mindazon 
nemzetünkhöz tartozóknak, akik Is-
tenben kiteljesedő életet éltek, de név 
szerint nem jegyzi őket a kalendárium.

Soraikba illeszkednek, akik ma-
gyar szülőktől születtek, magyar 
földön éltek; akiket magyar eleink 
sajátjukként tiszteltek; még a hon-
foglalás előtt éltek magyar földön; 

külföldről érkeztek, de nemzetünk 
körében tevékenykedtek, valamint 
azok, akik külföldön éltek ugyan, de 
ereikben magyar vér csörgedezett. 
Hasonlóképpen azon honfi társaink, 
akiknek oltárra emelése nem vagy 
még nem történt meg (tehát folya-
matban van vagy elakadt), esetleg 
hiányoznak róla a dokumentumok. 
Továbbá mindazok a nemzetünkhöz 
kötődők, akiknek boldoggá avatása 
megkezdődött, de nem fejeződött 

még be, ám akiknek emlékét a népi 
kegyelet övezi. Köztük Márton Áron, 
Mindszenty József, valamint Kézdial-
más szülötte, Kelemen Didák. A mai 
megemlékezés a mindennapok nem 
nevesített hitvallóinak, vértanúinak 
és misztikusainak is szól. A 
gyulafehérvári főegyház-
megyében két istentiszteleti 
helyet ajánlottak a magyar 
szentek és boldogok együt-
tes védelmébe: Csíkszere-
dában a 2003-ban felszentelt 
millenniumi templom Nagyboldo-
gasszony és magyar szentek titulusú. 
Csíkszentkirály Poklondfalva részé-
nek kápolnáját 2017-ben ezen a napon 
szentelték fel. Marosfőn több mint két 
évtizede a magyar szentek és boldo-
gok emléknapján Árpád-házi Szent 
Margit tiszteletére szentelték fel a he-
lyi templomot. (Molnár Melinda)

133,5 tonna gyűlt

Minden várakozást felülmúlva 
133,5 tonna csomagolóanyag-
nak minősülő üveg gyűlt össze 
a cég novemberi szelektív 
üveggyűjtésén – tájékoztatta 
lapunkat a térségi hulladékgaz-
dálkodási vállalat, az Eco-Csík 
Kft. November 3–7. között szer-
vezték meg az üveggyűjtést, 
a járványhelyzet miatt az idei 
egyetlent. Míg tavaly két kam-
pány alkalmával gyűlt össze 
115 tonna csomagolóanyagnak 
minősülő üveg, ezúttal egyet-
len gyűjtéssorozat alkalmával 
133,5 tonnát vettek át. Vidéken 
74,4 tonnát adott le 746 sze-
mély. A legnagyobb mennyisé-
geket Csíkszentgyörgyön (9,5 
tonna), Csíkszentsimonban (8,1 
tonna) és Csíkszentkirályon 
(6,8 tonna) szolgáltatták be – 

áll a közleményben. Csíksze-

redában négy gyűjtőpontnál, 
továbbá előjegyzés alapján 
a cég udvarán ezen a héten 
összesen 59,1 tonnányi hulla-
dékot vettek át 405 személytől. 
Mint írják, a kampány sikere 
egyrészt abban rejlett, hogy 
helyben fizettek a hulladékért, 
másrészt a lakosság tavaly 
ősz óta várta az eseményt, 
továbbá nagy szerepük volt a 
polgármesteri hivataloknak és 
a tanácsosoknak is a mozgó-
sításban: a közösségi hálókon 
való megosztások sokat 
segítettek a népszerűsítésben. 
Tájékoztatásuk szerint legkö-
zelebb várhatóan tavasszal 
szerveznek üveggyűjtést.

• RÖVIDEN 

• Befejezéshez közelít a Csíkszeredában idén elkez-
dett tömbház-hőszigetelések többsége. Tizenöt hely-
színen kell végezniük idén a kivitelezőknek, három 
társasház esetében jövőre fejezik be a munkát.

Magyar szentek és boldogok emléknapja H I R D E T É S

A Millenniumi templom Csíkszeredában 
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