
A 90-es évek elején Szé kely-
udvarhely távhő háló zatára 8000 
család, háztartás volt rácsatla-
kozva, jelenleg viszont alig 3000-
en igénylik a szolgáltatást. Idő-
közben az Urbana és a városve-
zetés is más szemléletre váltott: 
beruházásokban, a rendszer tel-
jes felújításában gondolkodnak, 
és remélik, ily módon hosszú tá-
von vissza tudják „csalogatni” a 
levált lakókat. Közben egy számí-
tást is elvégeztek, amiből az de-
rül ki, hogy a távhő olcsóbb, mint 
az egyéni kazánokban előállított 
hőenergia.
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Jelenleg alig háromezren igény
lik Székelyudvarhelyen a távhő
szolgáltatást, húsz évvel ez

előtt viszont nyolcezer háztartás 
részesült a szolgáltatásban. Az 
évek során a távhőrendszeren nem 
végeztek semmilyen jelentősebb 
felújítást, így az egyre rosszabb ál
lapotba került, jelentősen csökkent 
hatékonysága. Rendszeressé váltak 
a csőtörések, illetve néhány éve le
vágták az úgynevezett visszaforga
tó (retúr) vezetékeket is, így még 
kevesebb hő jutott el a lakásokba, 
ezzel párhuzamosan pedig egyre 
veszteségesebbé vált fenntartani a 
rendszert. Volt próbálkozás a szol
gáltatás magánkézbe adására is, egy 
siófoki céget bízott meg az akkori 
városvezetés, ám az tőke hiányában 
nem jutott sokra. Az elmúlt húsz 
évben, aki tehette, levált a rend
szerről, és mint a vállalat igazgatója 
is említette, a legtöbben úgy érvel
tek, az egyéni hőközpont olcsóbb 
és minőségibb szolgáltatást nyújt. 
Időközben az Urbana és a város
vezetés is más szemléletre váltott: 
beruházásokban, a rendszer teljes 
felújításában gondolkodnak, és 
remélik, ily módon hosszú távon 
vissza tudják „csalogatni” a levált 
lakókat.  

Urbana: közösen olcsóbb
Az egyéni kontra távfűté

ses rendszer témában készí
tett egy részletes kimutatást az 
Urbana Rt., Székelyudvarhely 
táv hőszolgáltatója. Mint Ráduly 

Mihály igazgató közölte: ada
tokkal szolgálnak, hogy a lakosok 
a konkrét számok tükrében tud
janak választani az egyéni, vagy 
a távfűtéses rendszer között. „A 
távhőszolgáltatási hálózatról levál
ni szándékozó lakástulajdonosok 
az alábbi érveket sorolták: az egyéni 
kazánnal előállított fűtés olcsóbb, 
annyit fűtenek, amennyire szüksé
gük van és akkor, amikor kell; any
nyit fizetnek, amennyit fogyasztot
tak; akkor van meleg vízük, amikor 
szükségük van rá, és ehhez nem kell 
egy kád vizet kiengedniük” – sorol
ta kérdésünkre az igazgató, majd 
megpróbálta egyenként megcáfol
ni ezeket az ellenérveket. 

Melyik kerül kevesebbe?
A távhő lakossági ára 240 lej/

Gcal, és ez minden költséget tar
talmaz a tömbházig, ehhez a belső 
hálózat esetleges költségei adódnak 
hozzá. Egy kétszobás lakás esetén 
téli szezonban jelenleg kb. 6 Gcalt 
szolgáltatnak. Ezzel szemben az 
Urbana számításai szerint az egyéni 
fűtésrendszer kiépítése utánajárást 
és számos kiadást igényel: közel 
hatezer lejt. Azt mondják, ha az ösz
szes költséget összeadjuk, akkor az 
egyéni fűtésrendszerben előállított 
gigakalória ára 285 lej, szemben a 
240 lejes távfűtési árral. 

Biomasszával fogják 
fűteni Udvarhelyt?
A szolgáltató szerint a távhő ára 

idővel csökkenni fog, ha sikerül át
térni a teljes várost kiszolgáló bio
masszás hőtermelésre. „A város pá
lyázott egy biomasszás hőközpont 
kiépítésére. A rendszert a Bethlen 
negyedben már működő 1500 
kWos biomasszás kazánnal kipró
báltunk” – tudatta Ráduly Mihály 
igazgató,

Minőségi elvárások 
Arra az érvre, hogy az egyéni 

rendszert működtetők annyit fű
tenek és fizetnek, amennyire szük
ségük van és amennyit fogyasztot
tak, Ráduly Mihály elmondta, a 
2010ben két lépcsőházban (Vir
radat 4., Malom utca 20.) kiépített 
vízszintes elosztással már eleget 
tettek a távhőszolgáltatási háló
zaton is ennek a követelménynek. 
„Mindkét tömbházban csökkent 
a hőenergiafogyasztás az előző 
évhez képest, és természetesen a 
fűtésszámla is, a lakók ezen a télen 
20 százalékkal, illetve 36 százalék
kal fizettek kevesebbet” – közölte. 
Csak a lakástulajdonosokon mú
lik, hogy kiépítike ezt a rendszert 
tömbházukban az egyéni „fűtés
rendszer árának töredékéért” – 
tette hozzá. 

Az egyéni kazánosok által so
rolt negyedik problémára, hogy 
akkor működtetik a rendszerüket, 
amikor kell, és az rögtön termel is, 
Ráduly azt felelte, a Kuvar, Sziget 
és Kórház negyedben, valamint a 
Bethlen negyedi felújított fővo
nalon a tömbházak alagsorában 
áthaladó fővezetékekben mindig 
forró víz folyik, a problémát visz
szaforgató vezetékek és pumpák 
kiépítésével oldották meg, a kiépí
tést pedig idén a város több részé
ben is folytatják.

Saját Kazán Kontra távhőSzolgáltatáS 
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Alig háromezer család van a távhőszolgáltató hálózatra csatlakozva. Fejlesztésekkel próbálják meggyőzni a többit  fotó: balázsattila

hírfolyam

> Sportcsarnokot avattak Szé kely   ke
resztúron. Tegnap átadták Szé kelykeresztúr 
második sportcsarnokát. A szalagvágással és ün
nepi műsorral egybekötött avatón jelen volt Ke
lemen Hunor az RMDSZ elnöke, Verestóy At
tila szenátor és Borboly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke is. Rafai Emil polgármester 
kiemelte, hogy e nagy beruházás nem egyes 
személyek külön érdeme, hanem egységesen a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek 
köszönhetően jöhetett létre. 

> Díjazott oroszhegyi pálinkák. Há
rom kategóriában is bronzérmet szerzett 
az oroszhegyi Ambrus Levente a tegnap 
Gyulán véget ért XII. Nemzetközi Kisüs
ti Pálinkafesztiválon. Rajta kívül a szintén 
oroszhegyi Kovács Zoltánt is díjazták, 
szintén bronzéremmel. Ambrus Levente 
pálinkafőző lapunknak elmondta, össze
sen tizennégy fajta pálinkával nevezett a 
fesztiválra, s ezek közül hármat díjaztak is, 
mindhármat bronzéremmel, így övé lett a 
Románia legeredményesebb versenyzője 
díj is. A szaktekintélyekből álló zsűri Amb

rus bodzapálinkáját, datolyából, fügéből és 
aszalt szilvából érlelt déligyümölcságya
sát, valamint borókapálinkáját egyaránt 
bronzéremmel jutalmazta. Rajta kívül 
egy másik székely pálinkafőzőt is díjaz
tak: a szintén oroszhegyi Kovács Zoltán 
hargasmagú szilvapálinkája ugyancsak a 
harmadik helyet érdemelte ki. A rangos 
fesztiválon a szervezők egyébként össze
sen százhat arany, százötvenöt ezüst és 
száznyolcvankilenc bronzérmet osztottak 
ki, a kategóriagyőzteseknek pedig húsz 
úgynevezett Championdíjat. A gyulai 

várkertben rendezett esemény – amely az 
elmúlt években a világ egyik legnagyobb 
gyümölcspárlatrendezvényévé és szak
mai megmérettetésévé nőtte ki magát – a 
három nap során több mint harmincezer 
látogatót vonzott, a benevezett pálinkák 
száma meghaladta a nyolcszázat. A gyu
lai pálinkafesztivál és verseny fővédnöke 
Habsburg György, a Magyar Vöröskereszt 
elnöke és a Magyar Köztársaság utazó 
nagykövete volt. A szakmai fővédnöki fel
adatokat dr. Fazekas Sándor vidékfejlesz
tési miniszter látta el.

gondok a levált 
lakások miatt

A tömbházon belüli hő el osz
tásnál is vannak gondok, mivel 
a levált lakásokon áthaladó ve
zetékek leadott hőmennyiségét 
is a rendszerben maradottak 
fizetik meg, ugyanúgy mint 
az alagsori vagy a közös felüle
tek fűtését. Ezért van az, hogy 
azokban a lépcsőházakban, 
ahol többen vannak leválva 
a rendszerről, a fűtésköltség 
ugyanakkora lakásra maga
sabb, mint ahol senki vagy csak 
nehány lakás van leválva.

Szalonnával nyolcezer 
Méter fölé

Nepálban  
a székelyek

Ma landolnak Katmanduban, 
nepál fővárosában a Székelyek 
a magasban expedíció tagjai: a 
csíkszeredai Sükös józsef, a 
sepsiszentgyörgyi tulit zsombor 
és a székelyudvarhelyi toásó Ist-
ván, akiket az expedíció negye-
dik tagja, a három hete nepál-
ban tartózkodó udvarhelyi Szabó 
zoltán fogad a reptéren. a négy 
hegymászó célja oxigénpalack 
nélkül meghódítani a himalájá-
ban található, 8201 méter magas 
cho oyut.

Jakab Árpád
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A székelyek lehetnek az első 
Romániában élő magya
rok, akik nyolcezer méter 

fölé jutnak, ráadásul oxigénpalack 
nélkül szeretnének feljutni a Tibet 
és Nepál határán fekvő hegycsúcs
ra. Az expedíció tagjai napi másfél 
óra úszással, hetente háromszor tíz 
kilométer futással, rengeteg fek
vőtámasszal, túrákkal készültek a 
nagy kalandra, így azt mondják, 
az erőnléttel biztosan nem lesznek 
gondok. Annál több függ viszont 
az akklimatizációtól, de korábbi ta
pasztalataik azt mutatják, a levegő
ritkulás sem okoz majd fejfájást. „A 
csúcstámadásoknak csak a költségek 
szabnak határt” – ismételte el tegna
pi találkozásunkkor is Toásó István. 
Elmondta, a Cho Oyura feljutni 
fejenként harmincháromezer lejbe 
kerül. A közalkalmazotti státusban 
dolgozó Toásónak ezért különösen 
nagy segítséget jelentett, hogy a me
gyei önkormányzat magára vállalta a 
repülőjegyek költségeit. István egy 
nyolcvanliteres hátizsákba mintegy 
harminckilónyi csomagot pakolt, 
s mint mondta, a székely szalonna 
és a kolbász sem hiányozhatott az 
útravalók közül. „Néhány napot 
Katmanduban töltünk, aztán neki
vágunk a hegynek. Terveink szerint 
a serpák felvinnék csomagjainkat az 
ötezer méter felett található alaptá
borba. Innen még három tábor van 
hátra, a 7300 méteren található har
madikból indulna a csúcstámadás, 
várhatóan május közepén, amit szűk 
egy hónap alatt, oxigénpalack nélkül 
igyekszünk teljesíteni. Ez nagyban 
függ az időjárási viszonyoktól is” – 
mondta Toásó.


