
Egy év múlva a távhőhálózaton 
lévő lakások tulajdonosai sem fog-
nak magasabb fűtésszámlát fizetni, 
mint azok, aki egyéni fali kazánnal 
vagy éppen fával fűtenek – állította 
Fekete Ana, a Goscom Rt. igazgató-
ja tegnapi sajtótájékoztatóján, ahol 
érveket igyekezett felsorakoztatni a 
szolgáltató cég álláspontja mellett, 
mely szerint a távfűtésé a jövő. 
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Megakadályozni nem tudja 
a Goscom Rt. a távfűtési 
hálózatról való leválást – 

ez alól kivételt képeznek azok, akik 
a város 50 hőszigetelt tömbházának 
valamelyikében laknak, illetve annak 
a 71 lépcsőháznak valamelyikében van 
ingatlanjuk, amelyben még senki nem 
szereltetett magánkazánt – de igyek-
szünk elmagyarázni a lakóknak, hogy 
egy év múlva már ugyanannyiba fog 
kerülni egy távfűtéses lakás téli fűtése, 
mint egy magánkazánosé vagy éppen 
egy fával fűtötté – mondta Fekete Ana. 
A távhőt szolgáltató csíkszeredai cég 
vezetője szerint a tavalyi leválási hullá-
mot – akkor 798 tömbházlakásba sze-

reltettek a lakók gázkazánt – az váltot-
ta ki, hogy felröppent a hír, miszerint 
megvonják a távhő állami támogatását 
– ami végül nem következett be. Az 
idei híresztelések kapcsán azt mondta, 
egy dolog biztos: a szubvenciónak arra 
a részére, amelyet a helyi önkormány-
zat kell álljon, a költségvetésben már 
elkülönítették a pénzt, és úgy tűnik, 
az állam által adott fűtéstámogatások 
is megmaradnak, sőt megemelik azt a 
családban egy főre eső jövedelemkü-
szöböt, amely alatt már jogosult a csa-

lád a támogatásra. Számításaik szerint 
ez – ha valóban bevezetik a 850 lejes 
egy főre eső jövedelemküszöböt – azt 
jelenti majd, hogy a csíkszeredai táv-
fűtési hálózatra csatlakozott családok 
több mint 80 százaléka részesül a tá-
mogatásban. 

Fekete Ana szólt arról is, hogy 
a legtöbben, akik a leválás mellett 
döntenek, nem hajlandók kifizetni 
a Goscomnak a leválásért, illetve a 
műszaki véleményezésért felszámolt 
500 lejes díjat, ezért ezeket a szemé-
lyeket kénytelenek perbe fogni.

– Sem a gázvezetékre, sem a vil-
lanyhálózatra nem lehet rácsatlakozni 
vagy arról leválni a szolgáltató bele-
egyezése nélkül, csak a mi esetünkben 
egyesek nem hajlandók erről tudo-
mást venni – fogalmazott Fekete. 

Szólt arról az akciójukról is, 
melynek során a város 50 olyan 
lakrészébe, ahol már nem kijöve-
delmező a távhőszolgáltatás, maga 
a Goscom szerel be a lakók számá-
ra gázkazánt. Mint mondta, eddig 
8 szerződést kötöttek, 5000 lejért 
végzik el a munkálatot, de ez az ár 
nem tartalmazza az új fűtőtesteket, 
illetve a régi fűtőtestek átmosását. 
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Székelyudvarhely, 1989. december 5. Egy közhivatalnok 
szétszedi telefonját, mert zavarja az állandó recsegés, ropo-
gás. Megdöbbenésére egy kis lehallgatókészüléket talál benne. 
Gondosan visszahelyezi, s attól kezdve csak suttogva és csakis 
a fürdőszobában beszélnek meg bizonyos dolgokat az asszony-
nyal. Székelyudvarhely, 1993. május 12. Egy szakszervezeti 
vezető szintén lehallgatót talál telefonjába rejtve. A telefon-
társaság szerint azt még a hírhedt, de már letűnt Szekuritáté 
emberei rejthették a készülékbe. A telefont két hónappal koráb-
ban, boltból vásárolta az illető... Kilencvenes évek vége: több, 
politikai szerepet vállaló személy elégedetlenkedik a technika 
legújabb vívmányával, a maroktelefonnal – időnként mint-
ha félrekapcsolna, a háttérben román szófoszlányokat vélnek 
hallani. Napjaink: háromnaponta kerül valamelyik fontos 
honi polgár a korrupcióellenes bizottság kínpadjára, s a le-
tartóztatások, meghurcoltatások alapját a bíróságon is éppen 
a telefonos lehallgatásokkor lejegyzett párbeszédek képezik. 
Legutóbb a Iaşi megyei önkormányzat két alelnöke tehetett 
valami rossz fát a tűzre: irodájukban ők maguk fedezték fel 
a mikrofonokat és a minikamerákat – utóbbiak felszerelésé-
ről nem kívánt nyilatkozni a román hírszerző szolgálat helyi 
sajtószóvivője.

Újabban fórumok jelentek meg a világhálón, ahol kü-
lönböző tippeket adnak arra, mit tegyünk, például milyen 
számsort pötyög jünk be a tárcsázni kívánt szám előtt, hogy 

ne tudjanak belefülelni beszélgetésünkbe. Technikusok 
azt mondják, minél okosabb egy telefon, annál rosszabb: 
egyetlen fikarcnyi kis programocska segítségével akkor is 
lehallgathatók vagyunk, ha éppen nem telefonálunk. Nem 
hiába állapította meg nemrégiben igen bölcsen az egyik 
vezető francia politikai párt alelnöke, hogy háromféle em-
ber él ma szerte a világon: aki volt már lehallgatva, aki 
lesz és akit éppen lehallgatnak. Immár Washington sem 
tagadja kategorikusan, hogy amerikai ügynökségek rend-
szeresen és nagy számban hallgatnak le magánjellegű be-
szélgetéseket. S ha már elkalandoztunk a nagyvilágba: a 
pekingi olimpiáról tudósító újságíró barátom kollégájával 
tesztelte a rendszert: szállodaszobájukban arról cseverész-
tek hangosan és jól érthetően egyik este, milyen kár, hogy 
a szervezők nem viszik el őket nem tudom milyen tóhoz 
kirándulni. Reggel udvarias, hajlongó önkéntes szervező 

kopogtatott be hozzájuk, s tisztelettudóan közölte, elvin-
nék őket egy csodálatos kirándulásra. Éppen ahhoz a tó-
hoz, amiről előző este beszéltek...

A lehallgatás természetesen csak egyik módja az ember 
célzatos megfigyelésének, amely nálunk továbbra is az ál-
lamhatalmi szervek monopóliuma. Újabban mi magunk 
tárulkozunk ki a világhálós közösségi oldalakon, amiről ta-
lán nem véletlenül jegyezte meg a szexuális zaklatásért űzött 
vaddá vált Julien Assange ( furcsa, hogy a legfontosabbaknak 
milyen magas a libidójuk...), hogy a Facebook a legördögibb 
kémkedési módszer, amit valaha is kitaláltak.

Ilyesmikről sztorizgattunk minap hárman, valószínűleg 
nem hat fül között, barátom lakásán. S hogy akkor mi válto-
zott? Talán annyi, mondtam, hogy holnap az ebéd előtt be-
vágott féldecitől megerősödve leírhatom mindezeket. S hogy a 
vesém ezek után nem egy csapásra, egy csapástól mondja fel a 
szolgálatot, hanem esetleg szép csendesen, valamelyik nyirkos 
cellában sorvad el.

Tudom, sovány vigasz, de mára bebizonyosodott, hogy 
lehallgatták megboldogult Diana walesi hercegnőt, lehall-
gatják a Greenpeace aktivistáit. Nálunk pedig a Iaşi megyei 
önkormányzat tag jait, s a politikusokat, úgy általában. Az 
intézmények, cégek igazgatóit, aligazgatóit. Alkalmazottjait. 
Szinte mindenkit.

Nyilvántartanak. Nyilván tartanak.

Nyilvántartanak
           NézőpoNt n Jakab Árpád

Fekete Ana  fotó: mihály lászló

NyuGAlomRA iNt A Goscom

A jövő a távfűtésé – állítják

hirdetések

A louis Pasteur Egészségügyi Posztlíceum 65, általá-
nos egészségügyi asszisztens szakon végzett hallgatójának szólt a csen-
gő tegnap Csíkszeredában. Az elmúlt kilenc évben több mint 500 
egészségügyi asszisztens tanult mesterséget és szerzett oklevelet ebben 
az iskolában, és 87 százalékuk a szakmában is dolgozik. A szakoktatás 
mellett keresztény szellemiségű nevelést kíván biztosítani az iskola hall-
gatóinak, azt vallják ugyanis, hogy a gyógyítás hivatás és szolgálat, ezért 
olyan erkölcsű szakemberekre van szükség, akiknek a gyógyítás nem 
rutinmunka, hanem alkotás, a fizetés pedig a gyógyítás öröme – fogal-
mazott Ráduly Erzsébet, a tanintézmény vezetője.  fotó: csíki zsolt


