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K ét- és félhektáros területen har-
minc, egyenként nagyjából ötá-

ras telekkel rendelkező házból fog 
összeállni a Boróka Lakópark, amely-
nek kivitelezése nemrég kezdődött 
el a székelyudvarhelyi Rét utcában 
– tudtuk meg a projekt megálmodó-
itól, akik kifejezetten családias kö-
rülményeket ígérnek. Három-, négy-, 
illetve hatszobás, amerikai konyhá-
val ellátott házak megépítését tervezi 
a csapat, amelyek nagysága 112-200 
négyzetméteres lesz. Az épületek 
mindegyikében két-két mellékhelyi-
ség lesz, hiszen már tapasztalatból 
tudják a vállalkozók, hogy a gyerekes 
családok esetén erre nagy szükség 
van. A praktikusan megtervezett, déli 
fekvésű házaknak ugyanakkor a vá-
rosra tekintő, gyönyörű panoráma is 
az előnyeik közé tartozik. 

Hangsúly a minőségen

Jól szigetelt, könnyűszerkezetű, mo-
dern, nyugati technológiával készülő 
házakat terveztek, amelyek építésekor 

nemcsak a kényelmi, de az anyag-
minőségi szempontot is fi gyelembe 
veszik. „Nagyon fontosnak tartom a 
minőségi építőanyagokat és munkát, 
hiszen a saját bőrömön tapasztaltam 
meg, hogy milyen, ha erre nem fi gyel-
nek. Több hasonló könnyűszerkezetű 
házat építtettem korábban, így láttam, 
hogy mennyire gyorsan elkészülnek 
és mennyire praktikusak. Azóta én 
is hasonlóban lakom, éppen ezért el 
tudtam mondani a tervezőknek és az 
építkezőnek, hogy mire kell fi gyelni” – 
magyarázta az egyik vállalkozó. 

A könnyűszerkezetű háztípus 
másik nagy előnye, hogy jóval ke-
vesebbet kell fűtésre költeni, mint a 
hasonló méretű régebbi technológiá-
val megvalósított épületek esetében. 
Ez azt jelenti, hogy nemcsak hamar 
kifűthetők, de tartják is a meleget a 
jó minőségű szigetelés miatt.

Egyedire szabható

Teljesen közművesített lakásokat 
fognak átadni vevőknek, aminek 

érdekében rengeteget dolgoztak – 
mondták az ötletgazdák. A házakat 
épületgépészeti szintig építik meg, 
ami azt jelenti, hogy kívülről teljesen 
készen lesznek – az infrastrukturális 
vezetékek is benne lesznek a falak-
ban –, az ajtókat és ablakokat felsze-
relik, ugyanakkor például a padló, 
a csempék, a villanykapcsolók, a 
kagylók, valamint a vécécsészék 
megvásárlását és felszerelését az új 
tulajdonosokra bízzák. Bár ez utób-
biakban is segíthetnek a beruházók, 

inkább lehetőséget szeretnének adni 
a belső tér egyedi kialakítására. A 
házak építése egyébként néhány hé-
ten belül elkezdődik, többe már idén 
beköltözhetnek a tulajdonosok.

Előlegezni lehet

A vállalkozók elmondták azt is, hogy 
már most meg lehet tekinteni a kü-
lönböző lakások műszaki és látvány-
terveit, továbbá más információkkal 
is szolgálnak az érdeklődőknek. 

Természtesen lehet már előleget is 
fi zetni a házakért, a korán érkezők 
előnye, hogy több helyszínből vá-
laszthatnak. A vállalkozók leszö-
gezték, nem házeladásban, hanem 
lakóparkban gondolkoznak, ami azt 
jelenti, hogy egy megfelelő közösség 
kialakítására is hangsúlyt fektetnek. 
Szeretnék, ha minél több családnak 
adhatnának otthont beruházásuk-
kal. További kérdésekkel a 0722- 
520959-es vagy a 0751-765638-as tele-
fonszámot kell tárcsázni. (x)

Családias lakópark épül Székelyudvarhelyen
Praktikus, kipróbált háztípust kínálnak
• A belvároshoz közeli helyszínen, déli fekvésű domb-
oldalon kezdődött el a székelyudvarhelyi Boróka La-
kópark építése, ahol családias környezet kialakítását 
vállalták a beruházók. Három-, négy-, illetve hatszobás 
modern, könnyűszerkezetű, a városra tekintő panorá-
más házakból választhatnak az érdeklődők.

Közel a belvároshoz, mégis 
csendes helyszínen épül a lakópark
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