
Indulatokkal és tapssal tűzdelt, 
politikai villongásoktól sem 
mentes lakossági fórumra ke-
rült sor Gyergyószentmiklóson 
a fűtés ügyében. A lakók szám-
talan kérdést tettek fel, legtöb-
bet a szolgáltató képviselőjének 
címeztek. 
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Barti Tihamér RMDSZ-elnök 
házigazdaként köszöntötte a 
több mint száz egybegyűl-

tet. Mint elmondta, a tél folyamán 
több lépcsőházban szerveztek meg-
beszélést a fűtés-ügyben, kiderült, 
hogy sokakat érdekel a probléma, 
és számtalan dolog van, amit nem 
értenek, ezért hívták össze a lakos-
sági fórumot. Hangsúlyozta, nem 
politikai rendezvényről van szó, 
azonban mivel senki nem vállalta 
fel a megbeszélés megszervezését, 
az RMDSZ-nek kellett megtennie 
a lépést. 

Magasabb lett a számlák
értéke
Bevezetésként röviden felele-

venítették a fűtésrendszer kapcsán 
történteket, azt, hogy már 2009-
ben elkezdődött a felújítás, 2010 
őszén folytatódott, majd decem-
bertől vette át a szolgáltatást az 
RFV, idén februártól pedig emel-
kedett a hő ára. 

Az első felszólaló arra kérte az 
RMDSZ-es és MPP-s politikuso-
kat, hogy a lakók érdekében békül-
jenek ki, fogjanak végre kezet. El-
mondta azt is, hogy a fűtéshálózat 
felújításával megbízott céget nem 
tartja szavatartónak, mivel a mun-
kálatok során feltört utcarészeket 
azóta sem állították helyre. Luczay 
Péter, az RFV ügyvezető igazga-
tója azt válaszolta, hamarosan el-
kezdődik az utak javítása, 14 ezer 
négyzetméternyi aszfaltszőnyeget 
fektetnek majd le. Több lakó az 
árat nehezményezte, főként azt, 
hogy az év elején megemelkedett, 
jóval magasabb a számlák értéke, 
mint korábban. Mezei János pol-
gármester azt mondta, az új szol-
gáltató február elsejétől alkalmaz-
ta a szerződésben foglalt árat, azt 
megelőzően a régi, közüzem által 

is alkalmazott áron számlázott. 
Elmondta, a számlák értéke azért 
is lett nagyobb, mivel most egész 
napos fűtés van, a lakók viszont 
kérhetik az órarend szerinti beállí-
tást, ami olcsóbb. 

Lakószövetségek kellenek
az érdekképviselethez
Pál Árpád parlamenti képvise-

lő felszólalásában arra hívta fel a 
figyelmet, hogy amíg a lakók nem 
tudják életre hívni a tulajdonosi 
szövetségeket, addig nem fognak 
tudni hatékonyan kiállni saját iga-
zukért. Úgy véli, a fogyasztók kér-
déseire mindig lesznek válaszok, de 
nem feltétlenül azok, amikre vár-
nak. Hangsúlyozta, szerinte nem 
az a baj, hogy nincs minőségi fűtés, 
hanem az, hogy ez milyen sokba 
kerül a városnak. 

Somodi Zoltán, aki egykor a 
közüzem főmérnökeként dolgo-
zott, így valamelyest szakértőként 
szólt hozzá a témához elmond-
ta: „A fűtésrendszer felújítása 
Gyergyószentmiklóson mintapél-
dája annak, hogyan nem szabad 
elvégezni egy beruházást.” Véle-
ménye szerint az önkormányzat, 

miközben a beruházónak adta ki 
a rendszert, több, a hálózat rend-
betételére felhasználható pályázati 
lehetőséget szalasztott el, és most a 
fogyasztókkal fizettetik meg a fel-
újítás értékét. Szerinte a beruházó 
kiválasztása törvénytelenül történt, 
és a munkálatok során is sok hibát 
követtek el. Azt is hozzáfűzte, hogy 
a felújítást követően csökkennie 
kellett volna a szolgáltatás árának, 
nem pedig növekednie. Ennek kap-
csán bűntény gyanúját emlegette, 
melyben a tanácsosok is bűnrésze-
sek. A részletekbe menő beszédet 
többször a hallgatóság tapsa szakí-
totta meg. 

„Ha olcsóbb, 
akkor veszteséges”
Válaszában Luczay azt mondta, 

a jelenleg alkalmazott 229 lejes gi-
gakalóriánkénti árral fenntartható 
a rendszer, előzőleg olcsóbb árral 
dolgoztak és hatalmas vesztesége-
ket könyvelt el a városgazdálkodási 
vállalat. Hozzátette, az ár összete-
vőiről el kell számolni a felügyeleti 
hatóságnak, és csak alapos ellenőr-
zés után hagyják jóvá azt. A munká-
latok elvégzését illetően részletezte, 

mindvégig szakemberek felügyelete 
alatt zajlott, minőségi szerelés tör-
tént. Kitért arra is, hogy az igazán 
jó minőségű fűtéshez arra is szük-
ség van, hogy a lépcsőházon belüli 
rendszerek is felújításra kerüljenek, 
mivel jelenleg sokan panaszolják, 
hogy néhol túl meleg, máshol túl 
hideg van. 

Többször politikai síkra
terelődött a vita
Bár már a fórum elején leszö-

gezték, hogy nem politikai jelle-
gű megbeszélésről van szó, több 
lakó is politikai ügyekre tért ki 
hozzászólásában. Időnként a fel-
háborodott résztvevők között 
is nézeteltérés adódott. Többen 
felemlegették azt az időszakot, 
amikor telente gyakran még az ün-
nepek alatt sem volt fűtés a laká-
sokban. Felmerült a hőmodulok 
kérdése, azok áramfogyasztása, 
a melegvízszámlázás, de volt, aki 
egészen egyedi problémájára ke-
reste a megoldást. A meghívottak 
igyekeztek mindenre válaszolni 
a többórás fórumon, de minden 
bizonnyal a lakókban továbbra is 
maradtak tisztázatlan kérdések. 
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TIszTázATLAn üGyekrőL Is szó eseTT, vádAk Is eLHAnGzoTTAk A MeGbeszéLésen

Kérdésözön a lakossági fórumon

gyergyó

hírfolyam

> Uniós forrásokból fejlesztik a szo-
ciális ellátást. A gyermekvédelmi igazga-
tóság uniós pályázati forrásokból javítja a 
gyergyószentmiklósi ápoló központ és a gyer-
gyótölgyesi központ szolgáltatásait. Az ápoló 
központ számára megnyert pályázat összérté-
ke 3,5 millió lej, ezt felújításra és újrafelosz-
tásra használják fel. A régi épülethez hozzá-
építenek egy újabb épülettestet, ezzel újabb 
25 férőhelyet hoznak létre. A gyergyótölgyesi 
központ 1,7 millió lejt kap. Ebből újabb 17 

férőhelyet hoznak létre, így a központ 50 he-
lyesre bővül

> Két bejelentés a gyilkostói forgalom 
ügyében. Bejelentéseket vár a lakosságtól a 
Gyilkostó üdülőtelepen, illetve környékén 
észlelt törvénytelenségekről Borboly Csaba, 
ezeket továbbítja az illetékes hatóságoknak, 
így támogatja a Gyilkostóért Mozgalom kez-
deményezését. Már két bejelentés érkezett 
fényképes bizonyítékkal a forgalmat akadá-
lyozó teherautókról. A tanácselnök az infor-
mációt eljuttatja az illetékes szerveknek.

> Húsvéti ajándék. A Caritas házibe-
teg-gondozó szolgálat egyik gyergyó-
szentmiklósi alkalmazottja baráti körével 
különös húsvéti ajándékkal lepett meg egy 
helybéli, 61 éves mozgáskorlátozott asz-
szonyt. A tizenhárom személy huszonnégy 
óra alatt – amíg a néni egy barátnőjénél tar-
tózkodott – kimeszelte lakását, kicserélte a 
villanykapcsolókat, megjavította a zárakat, 
az ablakra új függönyt, a földre szőnyeget 
tettek, turkálóból kiegészítették a hiányos 
bútorzatot, s még arra is volt idejük, hogy 
virágot ültessenek az ablak alá. 

> Nagyszerda és húsvét a Szent Anna-
kápolnánál. Hozzávetőleg 500-ra becsü-
lik azok számát, akik nagyszerdán részt 
vettek a Szent Anna-kápolnához vezető 
keresztúton. Jézus szenvedésének stáci-
óinál imádkoztak, énekeltek az örmény 
katolikus templomból induló zarándo-
kok. Vasárnap hajnalban újra a Csobot-
hegyre indul a gyergyószentmiklósiak 
egy népes csapata, fél héttől igeliturgiára 
és ételszentelésre kerül itt sor, melyet a 
Szent Miklós-plébánia gyakorlaton lévő 
kispapja, Ilyés Imre végez. 

Körkép

Több lakó is politikai ügyekre tért ki hozzászólásában, időnként a felháborodott résztvevők között is nézeteltérés adódott

kI eMLékszIk Már 
Az örMény GenocídIuMrA?

Egy nemzet 
gyásznapja

A felcímben szereplő kérdést 
Adolf Hitler tette fel, ezzel pró-
bálván meggyőzni társait, hogy 
a népirtás végrehajtható, hisz az 
emberek hamar felejtenek. Az 
első világháború holokausztjára, 
az örmény népirtásra emlékeztek 
szerdán Gyergyószentmiklóson. 
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Örményország hivatalos gyász-
napja április 24-e. Gyergyó-
szentmiklóson mintegy há-

romszáz családról mondható el, hogy 
örmény származású, illetve az örmény 
katolikus felekezethez tartozik. Ennek 
ellenére itt nincs hagyománya az emlé-
kezésnek, de nem feledhető el ez a dá-
tum, hisz az emberiség történelmének 
egy olyan sötét periódusa, ami megis-
métlődhet – mondta a történész-mú-
zeumigazgató Csergő Tibor. 

Az 1915–1922 között zajlott ör-
mény genocídium előzményeként egy 
olyan nacionalista szemléletről kell be-
szélni, amely meghatározta a modern 
Törökország kialakulását. A jelentős 
átalakulásokon átment Törökország 
új rezsimje számára az örménység ve-
szélyt jelentett: ha Nyugat-Örmény-
ország függetlenedni akar, a török 
birodalom darabokra hullt volna. Az 
örmények erős kulturális és nemzeti 
tudattal rendelkező nép, s habár nem 
kívánta a Törökországtól való függet-
lenedést, az ellen határozottan kiállt, 
hogy törökké váljon, az iszlám hitet 
felvegye. A törökök ezért a háború 
leple alatt 1915-től 1922-ig  módsze-
res tömegmészárlást folytattak, ami-
nek több mint 1,5 millió örmény esett 
áldozatul. Ezen felül kell számolnunk 
azokkal, akik a kínzatások miatt el-
hagyták szülőföldjüket. Nincs pontos 
számadat, de tény, hogy az örmény la-
kosságnak kevesebb mint egyharmada 
maradt a Kemal Atatürk vezette Tö-
rökországban. Az örmény genocídium 
elkövetőit senki nem vonta kérdőre, ez 
előlegezte meg a második világhábo-
rú holokausztját, ugyanis 1939-ben 
Hitler úgy szerzett cinkosokat a zsi-
dók elleni népirtáshoz, hogy feltette a 
kérdést: „Ki emlékszik már az örmény 
mészárlásokra?” – magyarázta el a tör-
ténész. Hozzátette, most sem ismeri el 
mindenki a örmény genocídiumot. 


