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• Nemsokára folyta-
tódnak Csíkszeredában 
a téli időszakra leál-
lított tömbház-hőszi-
getelések, a legtöbb 
helyszínen néhány hó-
nap múlva végeznek, 
és a lakók által jelzett 
hibákat is kijavítják. 
Új munkálatok nem 
kezdődnek idén, de 
további 21 társasház 
hőszigetelését készítik 
elő ebben az évben.

KOVÁCS ATTILA

A Központi Regionális Fej-
lesztési Ügynökség nyúj-
totta európai uniós támoga-

tásnak köszönhetően jelenleg nyolc 
csíkszeredai tömbház hőszigetelése 
van folyamatban, miután tavaly 
három helyszínen, a Hunyadi Já-
nos utca 33., 35. és a Tető utca 13. 
számok alatti négyemeletes társas-

házaknál a munkálatok befe-
jeződtek. A Lendület sétány 
10., 14., a Pacsirta sétány 
2. és a Testvériség sugár-
úti 13. szám alatti, szintén 
négyemeletes tömbházak 

mellett a Testvériség sugárút 
16. és 22./A szám alatti toronyhá-
zak, akárcsak a Mihai Eminescu 
utca 2–4. szám alatti nyolcemele-
tes társasház szigetelését is be kell 
idén fejezni néhány hónapon belül 
– ismertette kérdésünkre Bors Béla 
alpolgármester. A legtöbb munka a 
Kossuth Lajos utca 20–26. számok 
alatti tömbházsornál lesz, ahol a 

tetőszerkezet nem teszi lehetővé a 
lapos tetejű toronyházaknál alkal-
mazott függesztett, mozgatható áll-
vány használatát. Ezért itt a teljes 
épületet körül kell állványozni, a 
szerelés hónapok óta tart. Az alpol-
gármester szerint ezen a helyszínen 
is végezni kell idén, hacsak külö-
nösebb problémába nem ütköznek 
vagy a járványhelyzet nem jár na-
gyobb szigorításokkal.

Várják a visszajelzéseket

Ugyanez a helyzet tíz, korábban 
részben szigetelt vagy az európai 
uniós támogatás feltételeinek meg 

nem felelő – négyszintesnél ala-
csonyabb – társasháznál, illetve 
lépcsőháznál is, amelyek hőszige-
teléséhez a kormány biztosított tá-
mogatást. A Mihail Sadoveanu ut-
ca 33/D, 34., Tető utca 20./A, 9./B, 
Brassói út 9. A/B/E, Kőrösi Csoma 
Sándor utca 3. A/B, Kossuth Lajos 
utca 37., Nicolae Bălcescu utca 7., 
Temesvári sugárút 53/A és a Nagy 
István festő sétány 6/B számú 
tömbházak, illetve lépcsőházak 
külső burkolása és újrafödése ta-
valy jórészt elkészült, idén főként 
a lakók által jelzett és kifogásolt 
hiányosságok, hibák kijavítása 
lesz napirenden. Az alpolgármes-

ter elmondta, minden olyan tömb-
ház esetében, ahol a munkálatok 
befejezéshez közelednek, felkérték 
a lakástulajdonosi egyesületeket, 
hogy összesítsék a hibalistákat. 
„Problémák vannak és lesznek fo-
lyamatosan, de nem találkoztunk 
még olyan hibákkal, amelyeket 
nem lehetett volna kijavítani. A 
kivitelezők nagy cégek, az ország 
több részéről hoztak munkaerőt, 
nem vagyunk egyformák, nem 
egyformák az elvárások. A lényeg 
az, hogy a lakosság és mi is árgus 
szemekkel követjük a munkálato-
kat, és csak akkor írjuk alá az utol-
só elszámolásokat, amikor a hibák 

ki vannak küszöbölve” – összeg-
zett Bors Béla.

Jövőre is lesz munka

Miután 2018-ban a határidő túllé-
pése miatt lemaradtak a Központi 
Regionális Fejlesztési Ügynökség 
már említett pályázati kiírásáról, 
mert a dokumentációt készítő cég 
nem tudta felmutatni a gázhálózat 
tervezéséhez szükséges szakági 
engedélyt, tavaly a megismételt ki-
íráson további 23 csíkszeredai tömb-
ház hőszigetelésének támogatását 
igényelte a polgármesteri hivatal. A 
jelentkezők végül 21-en maradtak, 
mert a Nárcisz sétány 1. szám alatti 
társasház lakói nem vállalták a költ-
ségeket, a Decemberi forradalom 
utca 34. szám alatti tömbház hőszi-
getelését pedig nem fi nanszírozza 
az uniós pályázati kiírás, amely az 
1990 előtt elkészült lakóépületekre 
érvényes – ebben az esetben 1991-
ben történt meg az átvételezés. A 
Decemberi forradalom utca 5., 26., 
32., Tudor Vladimirescu utca 17., 
Octavian Goga sétány 2., 4., 6., 10., 
Pacsirta sétány 5., 7., Nárcisz sétány 
6., Testvériség sugárút 11., 15., Jég-
pálya utca 12., 14., Kossuth Lajos 
utca 42., Fenyő utca 11., Mérleg utca 
12–14., Müller László utca 4., Szív 
utca 12–14., Lendület sétány 5. szá-
mok alatti lakóépületek számára a 
fi nanszírozási szerződés aláírására 
várnak, ezt követően lehet közbe-
szerzési eljárást kiírni a munkálatok 
elvégzésére. Ha idén sikerül szerző-
déseket aláírni, jövő tavasszal el is 
kezdődhet a tömbházak külső felújí-
tása, amelynek értéke az előszerző-
dés fázisában 40,13 millió lej.

Folytatódó  tömbház-hőszigetelések
Idén befejezik az elkezdett munkálatokat Csíkszeredában

A Kossuth Lajos 20–26. számok alatti 
tömbházsor külső felújítása hosszas 
előkészületet igényelt

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

N yolc tömbház szigetelésére ke-
res kivitelezőt Marosvásárhely 

Polgármesteri Hivatala, amely a hét 
elején hirdette meg a SICAP-plat-
formon a közbeszerzésre vonatkozó 
versenytárgyalást. A szerkesztő-
ségünkhöz eljuttatott tájékoztató 

szerint a szerződés értéke 
meghaladja az 5,8 millió 
lejt (+áfa), és az alábbi 
helyszínekre vonatkozik: 
Ion Buteanu utca 22. szám, 
Testvériség utca 6–8., Re-
sica utca 3., Béke utca 70., 

Székely Vértanúk u. 13., 1989. 
december 22. út 51., 1989. december 
22. út 2., 1989. december 22. út 12. A 
szerződés futamideje 18 hónap az 
aláírást követően. Közben a maros-
vásárhelyi városháza arra is emlé-
kezteti a lakosokat, hogy akik saját 

költségükön szigetelik tömbházla-
kásukat, hét évig mentesülnek az 
épületadó kifi zetése alól. Erről még 
2013-ban döntött az önkormányzat, 

azóta is érvényes, és több százan él-
tek már ezzel a lehetőséggel.

Simon Virág

Szigetelésre készülnek Marosvásárhelyen is

Marosvásárhelyen is több száz 
tömbházat kell(ene) hőszigetelni

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE
A lomtalanítással azonban nem 

várnak: március utolsó heté-
ben, a hulladékszállítási napokon 
rendezik meg – számol be közle-
ményben a polgármesteri hivatal.

Míg a korábbi években az álta-
lános tavaszi nagytakarítással egy-
szerre bonyolították le a tavaszi lom-
talanítást Csíkszeredában, idén ez 
másképp lesz: március 25–31. között 
gyűjtik be a fölöslegessé vált lomo-
kat (bútorok, matracok, elektronikai 
hulladékok, gumiabroncsok, üveg, 
műanyag, papír és karton, fémhul-
ladékok). Nem szállítják el az építke-

zési hulladékokat (ennek minősül az 
ablaküveg és a tükör is), a veszélyes 
hulladékokat, illetve az ipari tevé-
kenységekből származó hulladéko-
kat. A magánházban lakók a szelek-
tív hulladékszállítás napján tehetik 
ki a lomokat a kuka mellé. A tömb-
házlakók az említett időszak bárme-
lyik napján kihelyezhetik a hulladé-
kot a gyűjtőpontokhoz. Ugyanakkor 
felhívják a lakosság fi gyelmét, hogy 
az Eco-Csík minden hónap első hét-
főjén ingyenesen átveszi a lomtala-
nításból származó hulladékokat a 
cég udvarán (Akác utca 1. szám).

Nagytakarítás előtt lomtalanítás
• Mivel a húsvéti ünnepkör idén április első hétvé-
géjére esik, a városi szintű tavaszi nagytakarítást a 
szokásosnál később, áprilisban bonyolítja le a csíksze-
redai városháza és az Eco-Csík köztisztasági vállalat.




