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hirdetés

Megszűnik az állaMi szubvenció

Távfűtés: aggasztó távlatok
Országos viszonylatban a távfű-
tésnek akár 60 százalékos drá-
gulását is eredményezheti az az 
intézkedés, hogy megszűnik a 
hőenergia előállításának állami 
szubvencionálása. Országszerte 
máris egyre többen kezdték el a 
távhőrendszerről való leválást, 
csíkszeredában például van olyan 
lépcsőház, ahol egyetlen hét lefor-
gása alatt 5 család döntött erről.
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A Nemzetközi Valutaalap kül-
döttsége látogatásának befe-
jeztével az is ismeretessé vált, 

hogy még az idén megszűnik a távfűtés 
állami költségvetésből történő szub-
vencionálása. A küldöttség vezetője, 
Jeffrey Franks többek között kijelen-
tette, „a legsérülékenyebbek segélyezé-
se megmaradhat az eddigi szinten vagy 
esetleg nőhet is, de a központi szinten 
nyújtott szubvenció kiiktatódik”. Emil 
Boc kormányfő azt nyilatkozta, „fi-
zessenek többet a hőenergiáért azok, 
akiknek nagy a jövedelmük. Nincs 
rendjén, hogy egy olyan személy, aki-
nek havi jövedelme meghaladja a 100 
millió régi lejt, haszonélvezője legyen 
a tüzelőanyag értékének 45 százalékig 
terjedő kompenzálásának”.

egyelőre marad a fűtéspénz
A kilátásba helyezett kormányza-

ti intézkedés országszerte riadalmat, 
aggodalmat keltett a tömbházlakók 
soraiban, hisz több millió személyt 
érinthet hátrányosan a távfűtés szub-
vencionálásának megszüntetése. Szak-
értői becslések szerint a szubvenció 
megvonása országos átlagban a táv-
fűtés akár 60 százalékos drágulását is 
eredményezheti. A Romániai Lakás-
tulajdonosi Egyesületek Föderációja 
munkatársainak virtuális számításai 
szerint 2012 januárjában országos 
átlagban egy egyszobás lakás esetén 
a fűtésköltség 294 lej lehet majd, egy 
kétszobásé 510 lej, egy háromszobásé 
695 lej, egy négyszobásé pedig 880 lej 
körül (e számadatok kizárólag a fű-
tésre vonatkoznak). Azt is elismerték, 
hogy helységenként továbbra is ki-
sebb-nagyobb eltérés fog megmutat-
kozni az árak tekintetében. Ugyan-
csak a föderáció szerint a jelenlegi 
gázárakon egy gigakalória előállítási 
költségei elméletileg nem haladhat-

nák meg a 125 lejt, ezzel szemben a 
tényleges költségszint országos átlaga 
400 lej felett van.

A távfűtési támogatás két síkon 
fut: az állami és a helyi költségveté-
sekből finanszírozott tüzelőanyag-ár-
kompenzáció (magyarán: a hőenergia 
előállításának szubvencionálása) és a 
lakosságnak az egy családra jutó havi 
nettó jövedelem és a vagyoni helyzet 
függvényében nyújtott fűtési segély 
(„fűtéspénz”). Egyelőre annyi vehető 
biztosra, hogy megszűnik az állami 
szubvenció, azt viszont nem tudni, mi 
lesz a sorsa a helyi költségvetési szub-
venciónak.

Valószínű ugyanakkor, hogy a rá-
szoruló családoknak nyújtott segély 
rendszere is változni fog – legalábbis 
erre enged következtetni a kormány-
szóvivő múlt szerdai nyilatkozata: „A 
kormány több variánssal is számol a 

fűtési segélyt illetően. A Közpénz-
ügyi Minisztérium, a Közigazgatási 
és Belügyminisztérium, valamint a 
Munkaügyi Minisztérium együttesen 
a következő időszakokban több vari-
ánst is előterjeszt a fűtési segély nyúj-
tására vonatkozóan. A kis jövedelmű 
személyek továbbra is támogatásban 
részesülnek.”

Nehezen képzelhető el viszont, 
hogy a szubvenció megvonását teljes 
mértékben ellensúlyozni fogja az eset-
leg megemelt fűtési segély. Több mint 
valószínű, hogy a 2011/2012-es fűtési 
idénytől kezdődően minden család 
esetében – kisebb-nagyobb mérték-
ben – megnő a lakossági távfűtés 
(beleértve a meleg vizet is) díjszabása, 
és annak aránya a legalacsonyabb jöve-
delmi kategóriájúak esetében is aligha 
lesz 20–30 százalék alatti. 

Megugrik a leválások száma
Így várhatóan újabb és az eddi-

gieknél fergetegesebb lavinája indul 
el a távfűtési rendszerről való levá-
lásoknak. Országszerte máris egyre 
többen kezdték el a leválási ügyin-
tézést, Csíkszeredában például van 
olyan lépcsőház, ahol egyetlen hét 
leforgása alatt 5 család döntött erről. 
Hargita megyében a leválások szá-
ma évek óta amúgy is növekvő ten-
denciát mutat, a nemrégiben zárult 
fűtési szezon sok család számára pe-
dig igazi megpróbáltatást jelentett 
a költségek szempontjából. Számos 
tömbházlakó, tulajdonosi egyesület 
továbbra is elégedetlen a költségszá-
mítás módjával, valamint esetenként 
a szolgáltatás minőségével (főleg a 
meleg víz biztosítása tekintetében, 
ami sokszor jelentős felesleges ki-
adással terheli a családokat). Sokan 

így „eredeti” kényszermegoldások 
révén próbáltak meg spórolni, pél-
dául a gáztűzhely folyamatos „üze-
meltetésével”, de még a kuktát is be-
vetették „fűtési segédeszközként”.

A leválások a közszolgáltatók 
tevékenységét lehetetlenítik el, míg 
végül ügyfél nélkül maradnak. Ol-
csóbban nemigen tudnak hőt ter-
melni – legalábbis addig nem, amíg 
a hővezetékek mentén „elolvad a 
hó” vagy alacsony a berendezések 
hatásfoka. Ugyanakkor a lakosság 
sem lesz hajlandó melegvízárat fizet-
ni a hideg vízért. Ilyenképpen a táv-
latok nemcsak a „haszonélvezőket” 
aggaszthatják, hanem a javak, azaz a 
hőenergia és a meleg víz előállítóit is. 
Becslések szerint ráadásul a távfűtés 
drágítása az infláció éves szintjét 0,5 
százalékkal gerjesztheti.

Körkép
???

Postai bélyegeken, illetve képeslapokon keresztül mutatta be a 
Vöröskereszt történetét és alapítójának, Henry Dunantnak az életét 
Timár Éva bélyeggyűjtő. A Hargita Megyei Vöröskereszt egyhetes ren-
dezvénysorozatának záróünnepségére mintegy félszázan voltak kíván-
csiak, az érdeklődők viszont május 19-ig még megtekinthetik a kiállítást 
előzetes bejelentkezés alapján, a 0745–647773-as telefonszámon.
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Váltó, kerék, pedál, nyereg

Kétféle rendszer létezik a mos-
tani kerékpárokon a váltó 
kezelése szempontjából: az 

ún. markolatváltó, amivel a marko-
lat eltekerésével válthatunk, a másik 
rendszer pedig, a kormány alatt vagy 
felett, ujjal nyomogatható váltókar-
ok. Egyértelműen egyik sem jobb a 
másiknál, mindkettőnek van előnye-
hátránya.

A kerekek: acél felnis kerékkel 
szerelt bringát ne vegyünk. A legki-
sebb nedvességtől megszűnik a fék-
hatás, centírozni nem lehet, súlyos. 
Maradjunk az alumínium felniknél, 
lehetőleg duplafalúnál. Válasszunk 
terepmintás gumit, kifejezetten elő-
nyös, ha a direkt első- és hátsókerékre 
tervezett gumik vannak a bringán.

A pedál: kezdetnek jó az egy-
szerű fémkeretes pedál. Műanyagot 
ebből se válasszunk, aki próbálta 

már vizesen használni, tudja, miért. 
A „nagyon komoly” biciklizéshez 
használjunk inkább patent rend-
szerű pedált, hatékonyabbá teszi a 
hajtást, sokkal stabilabb tartást ad, 
mint a klipsz. Előnye még a klip-
szes pedállal szemben – amibe csak 
sima talpú cipővel lehet bebújni –, 
hogy durva talpú cipőket is tudunk 
használni hozzá, ami nem elhanya-
golható előny terepen. 

A nyereg: válasszunk kényel-
mes, hozzánk passzoló nyerget, de 
ne essünk abba a hibába, hogy a 
minél szélesebb és puhább nyereg 
lesz a megfelelő. Az olyanok szok-
ták aztán a comb belső oldalát a 
legszebben kidörzsölni. Vállaljunk 
inkább egy pár hetes szoktató idő-
szakot, és válasszunk egy kicsivel 
sportosabb nyerget, hosszabb tá-
von jól fogunk járni. 
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