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Tömbházszigetelésáztatással
Szellőzőjáraton jött a víz a lakásba
• Egy csíkszeredai

tömbház tetőszigetelése után azzal szembesült az egyik lakó,
hogy ázik a lakása.
Mivel a kivitelező
cég részéről nem
kapott megnyugtató
választ, a polgármesteri hivatalhoz
fordult. Az ígéretek
szerint minden kárt
megtérítenek.
KOVÁCS ATTILA

S
Csíkszék

zámos helyszínen van folyamatban tömbház-hőszigetelés Csíkszeredában, és sok
esetben elégedetlenek a lakók az
elvégzett munkálatok miatt. A legnagyobb hőszigetelésre váró lakóépület a Kossuth Lajos utca 20–26.
számok alatti tömbházsor, ahol
idén a tető szigetelését végezte el
a megbízott cég, a munkálatokat
jövőre kell befejezni. Nem
minden sikerült tökéletesen, mert a 8 emeletes társasház 2. emeletén az egyik
lakó azt észlelte, hogy a
konyhájában a mennyezetről folyni kezd a víz, eláztatva és szétrepesztve az ajtó tokozatát is. Két alkalommal is tapasztalta
ezt – mondta el Prohászka-Rád Ibolya, akitől azt is megtudtuk, hogy a
víz egy szellőzőcsatornán jutott el
a lakásába, amely ott ér véget, az
első emeleten ugyanis üzletek vannak. A szellőzőjárat dróthálóval
ellátott végét évekkel ezelőtt azért
építették be, mert onnan korábban
nem víz jött, hanem kosz hullott a
konyhába – tudtuk meg.

• VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Ígéret a helyreállításra
Panaszával a hölgy eljutott a kivitelező céghez is, amelytől kapott ígéretet a javításra, de olyan vélemény is
elhangzott, hogy talán eddig is ázott
és az építők részéről nem történt
semmilyen hiba. „Közel negyven éve
épült a tömbház, eddig soha nem fordult elő beázás, és most, amikor szi-

getelik a tetőt, befolyik a víz” – emlékeztetett a lakó, aki a polgármesteri
hivatalhoz is panaszt nyújtott be a
történtek miatt, kérve a meghibásodás kijavítását. A történtek kapcsán
Bors Béla csíkszeredai alpolgármestert is megkerestük, aki elmondta,
tudnak a panaszról és az említett
helyzetről, az építő pedig minden
meghibásodást kijavít és ígérete sze-

Beázott mennyezet a lakásban.
A tetőszigetelés után történt
a probléma

▴ FORRÁS: OLVASÓI FELVÉTEL
rint megtéríti az okozott kárt. „Az
történt, hogy a szigetelés után vízzel végeztek egy terheléses próbát,
és azt a csatornát nem állították be
megfelelően, ezért jutott be a víz a
lakásba” – ismertette az elöljáró.

• RÖVIDEN
Amilyen a Katalin,
olyan lesz a január
A házasulandók párt jósló
praktikákat űztek, az asszonyok nem sütöttek kenyeret,
a férfiak nem szántottak, nem
fogták be az igavonókat, és
minden korosztály kimulatta magát a kisfarsangot
záró, adventet megelőző
Katalin-táncban. Alexandriai
Szent Katalin emléknapján az
időjárásra is következtettek:
ha Katalin fényben fürdik, a
karácsony lében úszik. A középkor egyik legmegbecsültebb női szentje a legenda
szerint széles műveltségű,
meggyőző beszédkészséggel megáldott hajadon volt.
Megkérte a kezét Maxentius
császár (305–312) fia, ám
személyes kifogások és
hitbéli meggyőződése miatt
elutasította – magára haragítva a császárt. Vértanúságának eszközeivel, karddal,
kerékkel szokták ábrázolni,
továbbá pálmaággal, könyvvel és a Krisztussal való misztikus eljegyzését szimbolizáló jegygyűrűvel. A vértanú
szűz a tizennégy segítő szent
egyike, akit a keleti és a nyugati egyházban is tisztelnek.
Patronátusa alá tartoznak: a
párizsi egyetem, bölcseleti
fakultások, könyvtárak, a
lányok, asszonyok, tanulók,
tanítók, teológusok, filozófusok, rétorok, ügyvédek,
tudósok, nyomdászok, valamint a molnárok, a fuvarosok,
a bognárok, a kerékgyártók,
kötélverők. A védelmébe
ajánlott gyergyóditrói „kicsi
templom” búcsúját ma 17
órától ünneplik, ez egyben a
közösségből származó papok
évenkénti zarándokünnepe
is. A homíliát Fülöp Sándor
Szabolcs, a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király Plébánia
segédlelkésze mondja. A
szentmise után bemutatják
a Gyulafehérvári Caritas Van
emberem! Szeretetszolgálat
Erdélyben című jubileumi riportkötetét. (Molnár Melinda)

