
A távfűtési szubvenció kilátásba helyezett megvonása kap-
csán az egyik csíkszeredai illetékes a sajtóban megjelent híresz-
teléseket emlegetett, egyszersmind annak a reményének is hangot 
adva, hogy „nem lesznek drasztikus áremelkedések, az ezekről 
szóló hírek csak találgatások”. Kétségtelen, hogy vannak találga-
tások, de azok nem légből kapottak, valóságtartalmuk alapján 
indokoltak. Kezdenénk a kezdettel: a szubvenciómegvonás ta-
valy is szóba került, amikor erre vonatkozóan ajánlásokat fogal-
mazott meg a Nemzetközi Valutaalap küldöttsége. Idén viszont 
már határozottan szorgalmazta a megvonást, s a költségvetési 
hiány csökkentésére vonatkozó intézkedések között került be a 
kiegészítő szándéknyilatkozatba. Tehát e tekintetben nincs szó 
találgatásokról, s nem jelent találgatást Emil Boc kormányfőnek 
az a határozott kijelentése sem, miszerint szubvencionált távfű-
tésben nem részesülhetnek nagy jövedelmű személyek, sem pedig 
a tömbházakban működő üzletek, kereskedelmi társaságok. A 
múlt héten költői kérdést fogalmazott meg Traian Băsescu ál-
lamfő is: miért is részesülnének szubvencionált távfűtésben azok, 
akik megműveletlen földterületekkel rendelkeznek, vagy magas 
jövedelmet realizálnak? És elhangzott még egy kijelentés: Traian 
Igaş közigazgatási és belügyminiszter a múlt csütörtökön azt kö-
zölte, hogy kimerült a költségvetésben a távfűtési tüzelőanyagok 
árainak kompenzálására elkülönített pénzalap, ezért az idén 
már nem lesz lehetőség a további szubvenciók folyósítására – 
egyébként is, a távfűtés támogatásának ügye kikerül a szaktárca 
hatásköréből, és átkerül a munkaügyi minisztériuméba. Mind-
ez tehát nem híresztelés. A kormányfő meglebegtette, hogy nem 
szűnik meg az egy családtagra jutó jövedelem függvényében 

nyújtott fűtéstámogatás, illetve azt is, hogy az egy főre eső jövede-
lemküszöböt esetleg 800–850 lejre emelik meg. Ez viszont már a 
találgatás kategóriájába tartozik, annál is inkább, mert utólag 
kiigazította magát, azt állítva, hogy „egy elképzelés megelőlege-
zéséről van szó”. 

Most pedig lássuk a tényeket. A távfűtés szubvencionálására 
az eddigi gyakorlat szerint az állami, valamint a helyi költségve-
tésekből került sor. A tüzelőanyagok úgynevezett árkompenzáció-
ja nincs közvetlen összefüggésben a rászorultsági alapon nyújtott, 
„személyre szabott” fűtéstámogatással. Ne találgassuk, mi lesz a 
sorsa ennek a fűtéstámogatásnak, maradjunk a szubvenció ügyé-
nél. A 2011/47-es közigazgatási és belügyminiszteri rendelet értel-
mében a 2010-es esztendei távfűtési tüzelőanyagár-kompenzáció 
értéke országos viszonylatban 793 millió lej. Csíkszereda esetében 
a táblázat szerint ez az összeg 6 649 375 lej, az egy gigakalóriá-
ra számolt kompenzáció értéke pedig 106,39 lej. A szóban 

forgó összegből a már említett rendelet alapján az első évne-
gyedre 2 925 000 lejnyi kompenzációt/szubvenciót folyósítottak. 
Ha kimerült a pénzalap, az azt jelenti, hogy az idén már újabb 
folyósításra nem kerülhet sor. De utalnunk kell arra, hogy a szóban 
forgó szubvenció amúgy is megszűnik – ezt az állami költségvetés 
hiányának csökkentése okán szorgalmazta a Valutaalap. 

Ilyen körülmények közepette nehezen hihető el az, hogy nem le-
het jelentős áremelkedésre számítani. Mert a szubvenció megszün-
tetését semmiképp sem lehet majd „kompenzálni” a fűtéstámogatás 
megemelésével, az ugyanis nem jelentene egyebet, mint az egyik 
zsebből a másikba áttenni a pénzalapot. Másképpen fogalmaz-
va a szubvenció megvonása okán keletkezett űrt valakiknek, ha 
nem is teljes egészében, de be kell tömniük. Azok a valakik pedig a 
tömbházlakók lesznek. Az is igaz, hogy lesznek olyanok is, akik az 
eddigieknél jóval többet fognak fizetni és olyanok is, akik csak vala-
mivel többet. Ami pedig a fűtéstámogatást illeti, a kormányfő és az 
államfő egyaránt a nagy jövedelműeket kívánja kizárni a részesü-
lők köréből. Azt viszont lehetne „találgatni”, hogy kiket értenek ők 
nagy jövedelműek alatt? Közgazdasági megközelítésben ezt a ka-
tegóriát azok képezik, akiknek a jövedelme meghaladja az országos 
átlagos jövedelmet és nem is akármilyen arányban. A kormányfő 
által meglebegtetett esetleges 800–850 lejes jövedelmi küszöb pedig 
messzire elmarad az országos átlagjövedelem szintjétől...
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Nem zörög a haraszt, 
ha nem fújja a szél

       NézőpoNt n Hecser Zoltán
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Új sZobrokat állítanak a CsíksZeredai római katolikus GimnáZium Centenáriumára

Emlékül a városépítőknek
Csíkszereda egykori polgármeste-
re, Ujfalusi Jenő és a gimnázium 
építőbizottságának elnöke, Mikó 
Bálint emlékére lepleznek le egy-
egy mellszobrot a Római Katolikus 
Gimnázium felszentelésének 100. 
évfordulója alkalmából. Átalakul a 
jelenleg restaurálás alatt álló isko-
laépület előtti tér is, ahol a szintén 
új talapzatra kerülő korábbi két 
mellszobor, a Majláth Gusztáv Ká-
roly és a Márton Áron püspököké 
képez egységet a két új alkotással.
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Centenáriumi ünnepséggel 
készül a megyeszékhely pol-
gármesteri hivatala a Csík-

szeredai Római Katolikus Gimnázi-
um felszentelésének 100. évfordulója 
alkalmából. Június 5-én, 100 évre rá, 
hogy gróf Majláth Gusztáv Károly 
püspök felszentelte az épületet, lelep-
lezik az újra elhelyezett, egykoron a 
főbejárat jobb oldali részén található 
emléktábla szöveghű mását, továb-
bá az új talapzatra helyezett Majláth 
Gusztáv Károly és Márton Áron 
püspökök szobrait. A megemlékező 
ünnepség fő mozzanatát viszont az 
Ujfalusi Jenő egykori polgármester-
nek, illetve a Mikó Bálint főispánnak, 
a gimnázium építőbizottsága elnöké-
nek emléket állító mellszobrok lelep-
lezése jelenti – a hivatalos bejelentést 
ma délelőtt teszi meg Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester.

A két neves személyiség bronzszob-
rát tegnap öntötték, alkotói – Sárpátki 
Zoltán csíkszeredai és Bodó Levente 
szentegyházi szobrászművészek – a 

héten tervezik elhozni Szovátáról, 
illetve Székelyudvarhelyről. Szintén 
Sárpátki tervezte a gimnázium épülete 
elé kerülő négy mellszobor talapzatát 
is. „Ezek különböző eklektikus for-
mákból állnak össze, megtervezésük-
kor felhasználtam az épület és a kerítés 
hasonló formáit, motívumait, hogy 
végül minden összhangban legyen a 
térrel” – magyarázta megkeresésünk-
re Sárpátki Zoltán. A művésznek 
egyetlen, egy Daczó Katalintól kapott 
fotóról kellett inspirálódnia a Mikó 
Bálint-szobor megálmodásakor, „de 
ennyi állt rendelkezésemre, meg kel-
lett oldanom” – mondta a szobrász, 
aki szerint „minél több fotó van, annál 
jobb, mert az alkotó megismerheti a 
karakterek formáit”.

Ebből a szempontból Bodó Le-
vente szobrászművésznek valamivel 
könnyebb dolga volt – ő az Antal Atti-
la alpolgármestertől kapott több fény-

kép alapján dokumentálódhatott, és 
mint lapunknak elmondta, örömmel 
mintázta meg Csíkszereda száz évvel 
ezelőtti polgármesterének szobrát. 
„Nagy egyéniség volt, az ő idejében 
nagy fejlődésnek indult a város  – ma-
gyarázta. – A fiatalkori képeket válasz-
tottam ki, hiszen Ujfalusi Jenő, bár 
idős kort ért meg, fiatalon volt Csík-
szereda polgármestere” – indokolta a 
választást Bodó Levente.

A két mellszobor 80 cm magas, 
melyek egy-egy 1,80 méteres talap-
zatra kerülnek. Az azokhoz használt 
köveket annak készítője, Dóczy And-
rás abból a zsögödi bányából szállítja, 
amelyből több mint száz évvel ezelőtt 
a főgimnázium építéséhez is vittek 
köveket. Amint a művész elmondta, 
a négy talapzatot egy hónapja farag-
ja, jelenleg körülbelül 70 százalékban 
készültek el, „de remélem, az ünnep-
ségig befejezem” – tette hozzá.

Dr. Ujfalusi Jenő 1878. november 19-én szü-
letett, valószínűleg Kászonújfaluban, ahol szülei-
nek szatócsüzlete volt. (Családja a Tódor vezeték-
nevet 1900 környékén magyarosította Ujfalusira.) 
1902-ben avatták az államtudományok doktorává 
a kolozsvári Tudományegyetemen, s még ugyan-
abban az esztendőben Csíkszereda polgármestere 
lett. „A tulajdonképeni építőipar magán szemé-
lyek szolgálatában az urbánizmus gondolatának megvalósításával 
kezdődött, melyet dr. Újfalusi polgármester vitt be sulyos küzdelmek 
után a tanácsba az 1910-es években – jegyezte fel róla Frank Miklós. 
– Gyors egymásutánban épittetett aszfaltjárdát, létesitett villanytele-
pet és a város épitési szabályrendeletének és szabályozási térképének 
elkészitésével megadta a jövő épitkezési programját.” Dr. Ujfalusi Jenő 
polgármestersége idején, 1911. február 11-én gyúlt ki először a villany 
Csíkszeredában. Ugyanebben az időszakban épült a város több palo-
taszerű középülete, a Törvényszéki Palota, a Vigadó, a Római Kato-
likus Gimnázium. A rendkívül sokoldalú városvezető 17 esztendőn 
keresztül, 1919 júliusáig töltötte be a polgármesteri tisztséget. 1967 
körül hunyt el. (Daczó Katalin)

Csíkzsögödi Mikó Bálint 1843-ban szü-
letett Brassóban (más adatok szerint 1840-ben, 
Zsögödben). Tanulmányait Csíksomlyón kezdte, 
majd Kolozsvárt, Nagyszebenben és Marosvásárhe-
lyen folytatta. „1861 óta élénk részt vett a megye poli-
tikai s gazdasági mozgalmaiban – írja Szinnyei József. 
– 1876-ban képviselőjelöltül lépett fel a csikszeredai 
kerületben, s ettől fogva a kerületnek mindig egy-

hangúlag választott képviselője volt, mígnem 1882. szept. 16. Csikmegye 
főispánjává neveztetett ki. És egészen 1905-ig főispánként tevékenyke-
dett. (…) Az erdélyi róm. kath. status igazgató-tanácsának világi taná-
csosa, a székely nemzeti múzeum felügyelőbizottságának tagja, az Emke 
csikvármegyei választmányának és az erdélyi Kárpátegylet marosvásár-
helyi osztályának elnöke.” Antal Imre adatai szerint Mikó Bálint volt a 
csíksomlyói iskolák pénzalapját kezelő bizottság elnöke, harminchat éven 
át a csíksomlyói gimnázium világi gondnoka, és ugyancsak ő lett a csíksze-
redai főgimnázium felépítésére alakult bizottság elnöke is. 1919. (Antal 
Imre szerint 1918.) szeptember 18-án hunyt el Budapesten. (D. K.)


