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• Tizennyolc Hargita 
megyei településen 
összesen közel tíz-
millió lej értékű kárt 
okoztak a viharos 
esőzések május köze-
pétől június végéig. 
A lista azonban még 
nem teljes, a júliu-
si károk felmérése 
jelenleg is tart. A 
folyamatot körülmé-
nyesebbé teszi, hogy 
több megye vízügyi 
igazgatóságának is 
be kell kapcsolódnia a 
kárfelmérésbe.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Ö sszesen 18 Hargita megyei 
közigazgatási egységben 
– községekben és városok-

ban – okozott károkat az ítéletidő 
május közepétől június végé-

ig, derül ki a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal által a 
minap elfogadott, kárfel-
mérési adatokat tartalmazó 
határozatból. A károk össz-
értéke 9,34 millió lej, ennek 
harmadát, 3,42 millió lejt 

Csíkszentgyörgy községben 
jegyezték fel, ahol számos erdei és 
községi utat megrongált a víz, il-

letve több helyen a patakmeder is 
beszakadt a lezúduló víz miatt. A 
kárértékek tekintetében második 
helyen a megyei tanács áll az általa 
ügykezelt megyei utakban keletke-
zett károk miatt, amelyek össz értéke 
2,85 millió lej. Viszonylag nagy még 
a károk értéke Oroszhegy községben 
(600 ezer lej), Gyimesfelsőlokon (500 
ezer lej), illetve Korond községben is 
(460 ezer lej). A legtöbb településen 
nagyrészt megyei, községi és erdei 
utakat rongáltak meg az áradások, 
de több fa-, illetve betonhidat, pal-
lókat is megrongált a víz – derül ki 
az összesítésből. Az ítéletidő három 

városban – Csíkszeredában, Szé-
kelyudvarhelyen, Szentegyházán
– és tizenöt községben – Csíkkozmás,
Korond, Oroszhegy, Bögöz, Felső-
boldogfalva, Gyimesfelsőlok, Gyi-
mesközéplok, Oklánd, Gyergyóhol-
ló, Bélbor, Salamás, Gyergyótölgyes, 
Csíkszentgyörgy, Kászonaltíz, Tus-
nád – okozott károkat a május 16-át-
ól június 27-éig tartó időszakban.

Több megye érintett

A kárfelmérési lista még nem teljes, a 
júliusi veszteségek felmérése ugyan-
is jelenleg is tart – tájékoztatott 

Adrian Pănescu, a Hargita Megyei 
Prefektusi Hivatal szóvivője. Bélbor, 
Tölgyes és Lövéte községekben két-
szer is pusztított ítéletidő, ugyanak-
kor Homoródalmás, Korond, Oklánd 
és Csíkszentdomokos községekben 
is voltak károk júliusban. A károk 
jellegétől függően több intézmény és 
hatóság képviselői is részt vesznek a 
kárfelmérő bizottságokban, a folya-
matot pedig körülményesebbé teszi 
az is, hogy az érintett települések 
három folyó vízgyűjtő medencéiben 
találhatók, így három megye – Har-
gita, Maros és Neamț – vízügyi igaz-
gatóságainak is részt kell venniük a 

felmérésekben. Noha eredetileg úgy 
volt, hogy az érintett polgármesteri 
hivataloknak közvetlenül a fejlesz-
tési minisztérium alárendeltségében 
működő Országos Beruházási Társa-
ságtól (CNI) kell kártérítést igényel-
niük, végül azt az értesítést kapta a 
prefektusi hivatal – akárcsak a többi 
az országban –, hogy az állami tarta-
lékalapban még van pénz, így lehet, 
hogy hamarabb hozzájutnak a kárté-
rítési összegekhez az érintett telepü-
lések – tudtuk meg a kormányhiva-
tal szóvivőjétől.

Több mint tízmilliós árvízkárok
Tizennyolc Hargita megyei településen már felmérték az áradások okozta károk értékét

A júliusi károk felmérése jelenleg 
is tart. A legtöbb településen 
utakat és hidakat rongált meg 
az ítéletidő Hargita megyében 
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B A R A B Á S  O R S O L Y A

Ö sszesen 19 tömbház energeti-
kai felújítása történhet meg a 

következő időszakban, a két leadott 
pályázatból a másodikra is aláírták 

a héten a támogatási szer-
ződést – ismertette Csergő 
Tibor András polgármester. 
Az egyik beruházás értéke 
11,3 millió, a másiké 23,29 
millió lej. A korábban már 
aláírt szerződés a Virág la-
kónegyed 43., 44., 45E, 46., 

49., 51. és a Bucsin lakónegyed 
3., 6., 11. és 18. számú tömbházainak 

hőszigeteléséről szól. A mostani 
csomagba a Dr. Fejér Dávid utca 7., 
a Miron Cristea utca 8. és 9–11., a 
Gyilkostó sugárút 5B, valamint a Bu-
csin lakónegyed 10., 12., 20., 23. és 
24. számú tömbházai kerültek. „Úgy 
döntöttünk, hogy három licitet hir-
detünk a kivitelezésre, mert a koráb-
ban aláírt projektcsomag nagy volu-
menű, és különválasztjuk a Virág és 
a Bucsin lakónegyedi tömbházakat. 
Ősszel lakossági fórumokat tartunk 
majd, amelyek keretében tájékoztat-
juk az érintetteket, hogy mire kell 
készülniük. A munkálatok várható-
an tavasszal kezdődhetnek el. Re-
méljük, hogy lesz olyan kivitelező, 
amely el tudja végezni a beruházást 

az adott árban” – fejtette ki Gyergyó-
szentmiklós polgármestere.

Megoszlanak a költségek

A beruházás költségei megoszla-
nak, az érintett lakástulajdonosok 
a tömbházuk külső hőszigetelése 
összköltségének 25 százalékát kell 
kifi zessék, ez az összeg változó az 
adott épületben elvégzendő mun-
kálat függvényében. 15 százalék az 
önkormányzat önrésze, 60 százalék 
pedig európai uniós támogatás. Az 
energiahatékonysági munkálatok 
keretében külső hőszigetelés, nyí-
lászárócsere, tetőszigetelés, vala-
mint a távhőrendszerek javítása 
és, ahol nincs, vízszintes elosztású 
rendszer kiépítése, illetve a közös 

terek villanyhálózatának felújítása 
történik meg. A munkálatok várha-
tóan 2022 tavaszán kezdődhetnek el, 

és 2023 végéig be is kell fejeződniük. 
A beruházás révén a város több ré-
szén újulnak meg társasházak.

Megújul tizenkilenc gyergyószentmiklósi társasház
• Mivel Gyergyószentmiklóson a tömbházak hőszige-
telésére vonatkozó pályázatban szereplők közül többen 
visszaléptek, végül 19 társasház energetikai felújításá-
ra pályázott a város. Tíz tömbház esetében már koráb-
ban, a maradék kilenc számára pedig a héten írták alá a 
finanszírozási szerződést.

Felújításra váró Miron Cristea utcai 
tömbház
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