
Hamarosan elkezdődhet 
a tereprendezés az új ifjúsági 
lakások környékén
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Idén befejezik a munkát
Épülnek az ifjúsági lakások Székelyudvarhelyen
• Kisebb külső és 
belső munkálatok 
maradtak hátra az 
új székelyudvarhelyi 
ifjúsági (ANL) laká-
sok megépítéséből 
– ezeket még idén be 
kell fejezni. A lakók 
egyelőre várnak a már 
meglévő ANL-lakások 
megvásárlásával.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

H amarosan befejeződik a 
Cserehát-negyedi új ifj ú-
sági lakások megépítése, 

ahol két lépcsőházban 28 lakrészt 
alakítottak ki. Mint Zörgő Noémi-
től, a városháza szóvivőjétől meg-
tudtuk, jelenleg beltéri munkála-
tokat végeznek az új ingatlanban: 
most a csempézés zajlik, majd kö-
vetkezik a beltéri ajtók beillesztése.

Közbeszerzések kiírása 
következik

A külső munkálatokat jórészt befe-
jezték, az erkélyek burkolása 
van még hátra. Zörgő Noémi 
elmondta, ezeket fával fedik 
majd, amelyek összeillenek 
az utolsó emeleti, szintén 
fával bevont falrészekkel. 
Következő lépésként a város-
háza fejlesztési igazgatósága 

közbeszerzést ír ki a víz- és 
szennyvízvezeték-rendszerhez való 

csatlakozás, valamint az esővíz-el-
vezetés munkálatainak elvégzésére. 
A nyertes szakcég feladata lesz ezek 
mellett a negyvenhárom parkoló, a 
járdák, a tömbház körüli bekötőút, 
valamint a zöldövezet kialakítása 
is. A 9,6 millió lej összértékű, tavaly 
elkezdett beruházást a szerződés 
értelmében még idén be kell fejez-
ni. A korábban épült ifj úsági laká-
sok esetében a lakóknak egyénileg 
kellett megkötniük a szerződést a 
gázszolgáltató vállalattal. Ez ese-
tenként hónapokig tartó ügyintézést 
jelentett, ezért az önkormányzat át-

iratban kérte a szolgáltatót, hogy az 
új lakásokba már azok átadása előtt 
szereljék föl a gázórákat. Így egy 
ügyintézést megspórolhatnának az 
új bérlők – tette hozzá a szóvivő.

Érdeklődtek – visszaléptek

Mivel 2020-ban az Országos La-
kásügynökség (ANL) által épített 
lakások ára esetenként megduplá-
zódott, a fejlesztési minisztérium 
áprilisban bocsátott közvitára egy 
új jogszabálytervezetet, amelyben 
a lakások vételárát a 2019-ben meg-

állapítotthoz igazítaná, és levonná 
ebből a megvásárlásig kifi zetett 
lakbérek összegét is. Székelyudvar-
helyen három lakásvásárlásra ál-
lítottak össze iratcsomót, egy eset-
ben a kifi zetés következett volna. 
Az új tervezet azonban akár tízezer 
eurós különbséget is jelenthet a 
korábban kiszámolt vételárhoz ké-
pest, ezért mindhárom potenciális 
vevő visszalépett.

Jelentősen megrongálódott az esős 
időszakban áthaladó autók súlya 

alatt a Cserehát-negyed és a Rózsa 
utca között található út, amit újra jár-
hatóvá tesz Székelyudvarhely Polgár-
mesteri Hivatala – tudtuk meg Zörgő 
Noémitől, az intézmény szóvivőjétől. 
Mint mondta, lényeges munkáról van 
szó, hiszen ha az autósok ott is közle-

kedhetnek, akkor vélhetően csökken 
a forgalom a főbb útvonalakon. A kar-
bantartás során legyalulják az utat 
és úthengerrel simítják el, valamint 
bizonyos részeken kövezni is fognak. 
A kivitelező még nagyjából egy hetet 
fog dolgozni a helyszínen.

Fülöp-Székely Botond

Útkarbantartás várható

Árok- és 
medertakarítás
Zajlanak az árok- és me-
dertakarítási munkálatok 
Székelyudvarhelyen: míg a 
közterületeken a hivatal meg-
bízásából dolgoznak, addig a 
porták előtt a lakókra vár ez 
a feladat. Elsősorban patak-
medrek környékét tisztítják 
meg a túlságosan nagyra nőtt 
növényzettől, bokrokat és 
fákat vágnak ki – tudtuk meg 
Zörgő Noémitől, a polgár-
mesteri hivatal szóvivőjétől. 
Mint mondta, a munkálatok 
nem csak a városkép javítása 
érdekében fontosak, meder-
tisztításra főként azért van 
szükség, hogy megelőzhetők 
legyenek a felhőszakadások 
során keletkező vízkárok. A 
városháza alkalmazottai és a 
szociális segélyre jogosultak 
jelenleg Bethlenfalván, az 
Árpád-patak mentén dolgoz-
nak. Zörgő Noémi közölte, 
ilyen nagyszabású munkálat 
idén nem volt még, most 
kedvező az időjárás ehhez 
a beavatkozáshoz. Ameny-
nyiben a következő napok is 
esőmentesek lesznek, a város 
szombatfalvi részén folytat-
ják a munkát. Hozzátette, a 
törvényi előírások értelmében 
ilyen munkálatokat a lakóknak 
is kell végezniük, saját portáik 
előtt. Ennek rendszerint eleget 
is tesznek az udvarhelyiek, 
azonban voltak már mulasztá-
sok. Utóbbi esetekben a helyi 
rendőrség intézkedik, felszó-
lításra és bírságra is lehet 
számítani. (Kudelász Nóbel)

Áramszünet
Javítások miatt július 15-én 
9–17 óra között szünetel az 
áramszolgáltatás Csíkszent-
királyon a 101–104., 612–727, 
722/A, B, C számok alatt.

• RÖVIDEN 

Halálos baleset történt az Akó-kapunál

Életét vesztette egy személy hétfő délután Csíkszentkirály és Csíkszentmárton között, az Akó-kapu közelében 
történt közlekedési balesetben. Két autó ütközött össze az E578 jelzésű európai úton, a becsapódás következtében 
mindkét jármű lesodródott az úttestről. A balesetben érintett egyik sofőr beszorult a roncsok közé, a helyszínre 
érkezett Hargita Megyei Mentőszolgálat és a tűzoltóság műszaki mentőegysége nem tudta megmenteni az életét – 
tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság. Mint a mentőszolgálattól megtudtuk, egy 42 éves nő veszítette életét a 
balesetben, a másik sofőr pedig visszautasította a kórházba szállítást, neki nem voltak súlyos sérülései.
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