
hargitanépe2011. május 18., szerda | 3. oldal 

Körkép
csík

Ha csekély mérvűt is, de gazdasági növekedést jegy-
zett országunk az esztendő első évnegyede során. A GDP 
viszonylag kedvező alakulásában megvolt a maga nem 
kis szerepe az exportnak is, hisz részesedése 35-40 száza-
lék körüli volt. Ami pedig az exportot illeti, a statisztikai 
adatok szerint a „lóerőt” a Duster terepjáró jelentette. 

Nézzünk meg néhány számadatot. A mioveni-i 
gépkocsigyár exportja a megelőző esztendő első évnegyedé-
hez viszonyítva 53 százalékkal növekedett, megközelítve 
az egymilliárd eurós értéket, ezen belül pedig a Duster 
részesedése 600 millió euróra ugrott a tavalyi 10 millió 
euróval szemben. Ilyenképpen ennek a járműnek az ex-
portja a gyár kivitelének közel 60 százalékát teszi ki a 
megelőző esztendei 25 százalékkal szemben. Lévén, hogy 
egy drágább gépkocsiról van szó, sokat nyomott az ország 
exportmutatóinak latjában ez a termék. 

Íme egy számítás: a hazai export az első évnegyedben 
hárommilliárd euróval volt nagyobb, mint a megelőző 
esztendő azonos időszakában. S ha ezen belül a Duster 
javára 500 millió euró írható, akkor annak „hozzájá-
rulása” a pluszhoz 20 százalékra tehető. Így az is kikö-
vetkeztethető, hogy a GDP gyarapodásához körülbelül 
1-1,5 százalékkal járult hozzá a terepjáró. 

Örvendeni lehet ennek a sikernek, amelynek hátteré-
ben azonban az is ott van, hogy a nyugat- és közép-euró-
pai országok erőteljesebb gazdasági fellendülése nagyobb 
értékesítési lehetőségeket teremtett a gépkocsigyártók szá-
mára (beleértve a mioveni-i autógyárat is). És ha már az 
export jelentőségéről esett szó, utalhatunk arra is, hogy 
fokozódott a hazai kőolajipari termékek kivitele is: a 
megelőző év azonos időszakához képest 40 százalékkal. 
Ez is egy ellentmondásos jelenség, mert például a hazai 
üzemanyag-fogyasztás aláesett. 

Továbbá meg kell említenünk, hogy a hazai export-
ban öt cég, a Dacia, a Petrom, a galaci Sidex, a slatinai 
Alro és a zsuki Nokia volt a főszereplő. Ez az öt nagy-
vállalat külföldi érdekeltségű. Ezzel önmagában nincs is 

semmi baj, de azzal igen, hogy országunk exportja igen 
szűk palettán mozog. 

Ilyen körülmények között pedig okkal vetődhet fel a 
kérdés: mi lesz akkor, ha ne adj’ Isten a Duster értékesí-
tési lehetőségei beszűkülnek a külföldi piacokon? Egyéb-
ként hasonló esetre már volt példa, méghozzá ugyancsak 
hazai gyártmányú személygépkocsi esetében. A Dacia 
Sandero típusról van szó, amely ezelőtt két évvel még a 
toplistán volt, azóta viszont megcsappant iránta a keres-
let, s ennek okán a gyár rákényszerült termelésének igen 
jelentős mérvű csökkentésére. A távlatokat illetően pedig 
azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy az uniós or-
szágokban hovatovább szigorodnak a szén-dioxid-kibo-
csátásra vonatkozó előírások. 

Nos, ezek tekintetében a hazai gyártmányú gépkocsik 
nem jeleskednek. Legalábbis egyelőre nem, és a váltásra 
legalább még egy évet kell várni. Egyelőre tehát még jól 
húz a külpiacokon a Duster. De erre alapozni hosszú tá-
von nem lehet...

Jól húz a... Duster
        NézőpoNt n Hecser Zoltán

Alig ért véget az idei fűtésidény 
– hivatalosan múlt vasárnap óta 
nem biztosít távhőt a Goscom 
Rt. a rendszeren lévő 8616 csík-
szeredai tömbházlakás számára 
–, máris 70 leválási kérést ikta-
tott a szolgáltató. Legtöbben a 
magas árszabás, illetve a nem 
megfelelő melegvíz-szolgáltatás 
miatt döntenek az egyéni fali ka-
zán mellett.

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro 

Hetven kérelmező közül 
mostanáig csupán egy 
fizette ki a Goscom Rt. 

által kért 500 lejes összeget, ame-
lyet műszaki véleményezés címszó 
alatt igényel a szolgáltató a leválni 
óhajtó tömbházlakóktól – miköz-
ben a szabályok szerint az említett 
műszaki véleményezés nélkül a 
távhőrendszerről nem lehet leválni. 
Sőt magát a leválási munkálatot is 
csak a Goscom végezhetné el, de a 
legtöbben erről sem vesznek tudo-
mást – jelezte Bíró Hajnal, a szol-
gáltató sajtószóvivője.

Megsokallták a fizetnivalót
Az egyik csíkszeredai tömbház 

előtt egy idős, egyedül élő asszony 
éppen a szerelőcsoportot várta. 
Mint mondta, alig bírta az elmúlt 
telet kihúzni, a kétszobás lakásá-
nak fűtésköltsége igen megterhelte 
a költségvetését. Azért döntött az 
egyéni kazánnal biztosított fűtés 
mellett, mert azt reméli, így majd 
annyit fűt a lakásában, amennyit 
enged a zsebe. 

– Azok, akik a lépcsőházunkban 
már leváltak a távfűtési hálózatról, 
kevesebbet fizetnek a gázért, mint 
mi a fűtésért. Ezért reménykedem, 
hogy nekem is beválik – mondta, 
de azt is hozzátette, egy kicsit tart a 
gázkazántól, az esetleges meghibá-

sodásoktól, nagyobb biztonságban 
érezte magát a távfűtés mellett.

Azt a szolgáltató is megerősí-
tette lapunknak, hogy a legtöbben 
a magas költségekre hivatkoznak, 
amikor leválási kéréssel fordulnak 
hozzájuk. Sokan ugyanakkor a me-
legvíz-szolgáltatás minősége miatt 
intenek búcsút a Goscomnak, de 
Bíró Hajnal szerint vannak olya-
nok is, akik a szomszédok nyomá-
sára döntenek a kazán beszerel-
tetése mellett. Sok lépcsőházban 
ugyanis – ahol a túlnyomó több-
ség már saját magának fűt – az 
elmúlt tél tapasztalata után a ka-
zánosok nem akarnak jövőben is 

a közös felületekre fűtést fizetni. 
Kilátásba helyezték, hogy a teljes 
lépcsőházban, tömbházban meg-
próbálják felfüggesztetni a távhő- 
és melegvíz-szolgáltatást – így az a 
pár lakó, aki nem rendelkezik saját 
gázkazánnal, igyekszik bebiztosí-
tani magát. 

Más esetekben a rosszul fizető 
szomszédjaik által okozott gali-
báktól szabadulnának a leválást 
fontolgatók. „Most csak a konyhai 
gázunkat vágták le a tömbházban 
azért, mert felgyűlt az adósság, de 
ezek után már az is megtörténhet, 
hogy egyesek miatt víz, netán 
a télen fűtés nélkül maradunk” 

– mondta egy babakocsit taszí-
tó nő, akit szemmel láthatóan 
megijesztett a tény, hogy fizetési 
hátralékos szomszédjai miatt az 
ő lakásában is megszüntethető a 
szolgáltatás. 

Idényrajt a szerelőcégeknek 
Tavaly sem panaszkodhattak 

Csíkszeredában a fali kazánokat 
szerelő cégek, bőven volt munká-
juk – és úgy tűnik, az idei nyár is 
nekik kedvez majd. Bár a fűtés-
idény csak most ért véget, már fo-
lyamatban lévő szerelések is van-
nak azokban a lakásokban, ahová 
a Goscom kiküldte az értesítést, 
hogy a nagyszámú saját kazánnal 
rendelkező lakó miatt jövő ősztől 
nem biztosít fűtést és meleg vizet 
– mondta lapunknak a városban 
működő egyik, talán legnagyobb, 
gázkazánszerelésekkel foglalkozó 
cég vezetője. Állítása szerint már 
110 idei munkálatra kötöttek 
szerződést, és számításai szerint, 
ha a városban még létező kisebb 
cégek szolgáltatói forgalmát is 
hozzáadjuk, körülbelül 150-re te-
hető a már megrendelt munkála-
tok száma. Mindez annak ellené-
re, hogy a saját hőközpontra való 
áttérés nem olcsó mulatság : egy 
kétszobás tömbházlakás esetében 
körülbelül 6500 lejbe kerül, és eb-
ben az összegben a Goscom által 
kért, a műszaki véleményezésért 
felszámolt 500 lejes díjszabás még 
nem is jelenik meg. 

Pár napja az országos sajtóban 
szárnyra kaptak azok a hírek, me-
lyek szerint jövő ősztől megszűnik 
a távfűtés állami szubvenciója – 
ám úgy tűnik, ez Csíkszeredában 
még nem gerjesztett leválási hullá-
mot, ugyanis sem a Goscom, sem 
a hőközpontokat szerelő cég nem 
tapasztalta a kérések számának nö-
vekedését a hír közlése óta. 

LeGtöbben A távfűtés áRát sokALLják

Gyűlnek a leválási kérelmek a szolgáltatónál

A legtöbben a magas 
költségekre hivatkoznak, 
amikor leválási kéréssel 
fordulnak a szolgáltató-
hoz. Sokan ugyanakkor 
a melegvíz-szolgáltatás 
minősége miatt intenek 
búcsút a Goscomnak, de 
vannak olyanok is, akik a 
szomszédok nyomására 
döntenek a saját kazán 
beszereltetése mellett.

Távhővezeték egy csíkszeredai kazánházban. A magasnak érzett díjszabás miatt sokan maguk döntenék el, mennyit fűtsenek fotó: mihály lászló


