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KOVÁCS ATTILA

Nem minden történik a leg-
nagyobb rendben a tömb-
ház-hőszigeteléseket illető-

en – erre hívta fel a fi gyelmünket 
az egyik csíkszeredai lakástulaj-
donosi egyesület vezetője. Kar-
da Károly a Brassói út 9. számú 

tömbháznál végzett munká-
latokkal kapcsolatban azt 
mondta, nemcsak ő, hanem 
több lakó is kifogásolja azt, 
ahogy a kivitelezéssel meg-
bízott cég kezeli a helyze-

tet. Az említett tömbház há-
rom lépcsőházát a kormány által 
támogatott hőszigetelési program 
részeként szigetelik és födik újra, a 
munkálatokra már évek óta vártak 
a lakók, akik viszont nem így kép-
zelték ezt el.

Nem találtak a méretek

Karda szerint amikor október folya-
mán kórházi kezelése után hazatért, 
azzal szembesült, hogy hetek óta 
nem dolgoztak az építők, holott a 
szerződés szerint idén be kell fejezni 
a hőszigetelést. Telefonálni kezdett, 
és megtudta, az alvállalkozó arra 
hivatkozott, hogy nem kapta meg a 
pénzét, azért állt le a munka. A szige-
telést nemsokára folytatták, viszont 
olyan igénytelenséggel, nemtörő-
dömséggel szembesültek, amit nem 
tudtak elnézni. Így a falak külső bur-
kolására használt polisztirol leme-
zek rögzítéséhez szükséges csavarok 
(dűbelek) helyét több helyen úgy fúr-
ták ki, hogy a fúró teljesen áthatolt a 
falon, a vakolatot vagy a csempét tör-
ve szét a lakásokban. A helyreállítást 
a munkások nem vállalták – tudtuk 
meg. Nem volt rendben a hőszigetelt 
ablakok mérése sem, mert sok eset-

ben 15 centiméterrel kisebb nyílás-
zárókat hoztak, amelyek egy részét 
úgy szerelték be, hogy a hézagokat ki 
kellett pótolni. Voltak lakók, akik azt 
kérték, nekik inkább nagyobb mé-
retű ablakot hozzanak, amiért még 
plusz összeget is fi zettek, ám ezek a 
nyílászárók azóta sem érkeztek meg, 
csak ígéreteket kaptak – mesélte az 
elnök. Ezért sok ablakot még nem 
cseréltek ki, illetve erkélyek beépíté-
se is elmaradt.

Ígéret a rendezésre

A helyzetet jeleztük a polgármesteri 
hivatalnak is, Bors Béla alpolgármes-
ter pedig tegnap találkozott a kivite-
lezéssel megbízott cég illetékesével. 
Mint megtudtuk, a fővállalkozó na-
gyon meglepődött a történteken, és 
azt ígérte, minden jelzett problémát 
megoldanak, a hiányzó nyílászárókat 
megfelelő méretűekkel pótolják, és 
ha tényleg történt ilyesmi, a pluszban 
kifi zetett pénzt is visszaadják az érin-
tetteknek. Bors Béla elmondta, sok 
panasz volt a lakók részéről, az emlí-
tettek mellett a szemetes környezet is 
szóba került, ezért szerdán nagytaka-
rítást is tartottak az épület körül.

Igénytelen munka
Panaszkodnak a tömbház-hőszigetelésre a lakók

H I R D E T É S

Történelmi érdekességek 
1920-tól napjainkig!

facebook.com/ezer100.ro

• Átfúrták a falat, a szükségesnél kisebb ablakokat 
akartak beszerelni, és hetekig nem dolgoztak – ilyen 
panaszok merültek fel a lakók részéről az egyik csík-
szeredai tömbház hőszigetelését végző cég munkásai-
val kapcsolatban. A fővállalkozó meglepődve szembe-
sült a panaszokkal, és mindenre megoldást ígért.

A Brassói úti tömbháznál végzett 
hőszigetelésre sok volt a panasz
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GERGELY IMRE

M árton László Szilárd polgár-
mester Facebook-oldalán tette 

közzé, hogy az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács immár másodszor 
is elmarasztalta a községet amiatt, 
hogy a Csomafalvi Hírlap című helyi 
kiadványuk csak magyar nyelven je-
lenik meg. Előbb 2019 augusztusában 
történt ilyen, amikor Dan Tanasă civil 
aktivista panasza nyomán fi gyelmez-
tetésben részesült a község, most pe-
dig már 2000 lejes bírságot is kiróttak.

Kinek fordítanák le?

Tanasă szerint azzal, hogy csak ma-
gyar nyelven nyomtatják a helyi lapot, 
sérülnek a magyarul nem értő román 
állampolgárok jogai. A 4300 lakossal 
rendelkező községben a legutóbbi 
népszámláláskor 13 fő vallotta magát 
románnak. Hogy pontosan kik, azt 
nem lehet tudni, de a helyiek egyetlen 
román családot ismernek, a volt ren-
dőrfőnökét. Őt még tavaly megkérdez-
ték, igényt tart-e arra, hogy a közlönyt 
lefordítsák románra, azonban nem 
válaszolt. A községen kívül élő, ma-
gyarul nem tudó személyeket pedig 
aligha érdekelné a Csomafalvi Hírlap, 

amelyet korábban a község honlap-
ján is el lehetett érni (ahol egyébként 
a közérdekű információk románul is 
megtalálhatók), hiszen csak helyben, 
a helyi lakosoknak kézbesítik, helyi 
eseményekről számolnak be, többek 
közt az önkormányzat, az iskola, az 
egyház híreit osztják meg.

Kinek kellene eljuttatni?

A polgármester felvetette: ha lefordíta-
nák románra, kinek kellene eljuttatni, 
hogy ne érezze magát diszkriminálva? 
Mivel Dan Tanasă nem he-
lyi lakos, semmiképp nem 
érintett személyesen egy 
csomafalvi közösségre tar-
tozó ügyben. Márton László 
Szilárd közölte, minden-
képpen fellebbezni fognak 
a büntetés ellen. Egyik ér-
vük az lesz, amit a diszkriminációel-
lenes tanács magyar tagja, a döntés 
ellen egyedüliként szavazó Asztalos 
Csaba különvéleményként megfogal-
mazott: mivel Dan Tanasă nem Gyer-
gyócsomafalva lakója, nem is lehet 
jogaiban sértve ebben a kérdésben. 

Kétezer lejes bírságot kaptak
• Kétezer lejes bírságot szabott ki az Országos Diszkri-
minációellenes Tanács Gyergyócsomafalva önkormány-
zatára, amiért az csak magyar nyelven adja ki a helyi 
újságot. Álláspontjuk szerint az önkormányzat ezzel 
diszkriminálja a magyarul nem értő román állampol-
gárokat. A csomafalviak fellebbeznek.

A Csomafalvi Hírlap. Előbb 
figyelmeztetés, most bírság
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Budapesti kórházban ápolják Böjte Csabát
Budapesti kórházban ápolják Böjte Csabát, a dévai Szent Ferenc Alapít-
vány vezetőjét. Csaba testvér szerdán azt írta közösségi oldalán a követő-
inek, hogy nehezére esik a beszéd, ezért orvosi utasításra nem fogadhat 
telefonhívásokat. „Az orvosok kérésére a következő üzenetet fogalmaz-
tam meg: Nehezemre esik a beszéd. Most pihennem kell, ezért visszavo-
nulok pár napra. Szívesen válaszolok levelekre, sms-re, de telefonhívást 
pár napig nem fogadok! Megértéseteket köszönöm, szeretettel, Csaba t.” 
– szólt az üzenet. A dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője hétfőn közölte 
Facebook-oldalán, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztje.
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