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Tíz év óta hiába várnak vezetékes 
földgázra a csíkszentmihályi lako-
sok, noha a családonként akkor ki-
fizetett 800 dolláros hozzájárulásból 
2005-re a Csaracsó és Szentmihály 
határában levő nyomáscsökkentő 
állomás mellett a két településen 
végighúzódó gerincvezeték 80 szá-
zaléka is elkészült. A hat éve tartó 
vita alatt azonban valódi patthely-
zet alakult ki: a vezeték ép része is 
használhatatlanná vált, felélesztése 
újabb költséges beruházásokat fel-
tételez. Pénzvisszafizetésre mód, a 
földgázra viszont igény nincs.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

Több mint tíz éve húzódik, ha-
lasztódik Csíkszent mi há lyon, 
Csaracsóban és Ajnádon a 

földgázvezeték kiépítésének és hasz-
nálatba állításának ügye. Bár az illeté-
kesek szerint a gerincvezeték nagy ré-
sze – a középcsíki település határában 
épült gáznyomáscsökkentő állomással 
együtt – 2005 óta készen állna, a kivi-
telező és a megrendelő önkormányzat 
az átadás-átvétel kapcsán máig nem 
tudott zöldágra vergődni. A vezeték-
kérdés rendezésébe időközben a Har-
gita megyei településeknek földgázt 

biztosító Hargita Gaz is beszállt, de a 
polgármester a marosvásárhelyi kivite-
lező mulasztásait a tavaly indított per 
révén is ki akarja mondatni. A kihasz-
nálatlan, félkész beruházást viszont 
az idő vasfoga mellett időközben az 
uniós elvárások is kikezdték: a tíz év-
vel ezelőtt tervezett és kivitelezett, ám 
szolgálatba sohasem állított nyomás-
csökkentő állomás így például a mai 
normák szerint hasznavehetetlennek 
számít. A kidobott pénzt persze a 
vezetéképítéshez anno családonként 
800 dollárral hozzájáruló helyi lako-
sok is fájlalják, de az utóbbi időben 
megdrágult fölgázból mára úgy tűnik: 
ha lenne, sem kérnének. Középcsíkon 
jártunk, de meghiúsult, elakadt és be-
fejezetlen földgáz-bevezetési kísérletre 
példaként akár számos más Hargita 
megyei települést is választhattunk 
volna.

Gázvezeték gazda nélkül
A csíkszentmihályi földgáz-beve-

zetési kísérlet a 2000-es évre nyúlik 
vissza, ekkor alakult meg a mun-
kálatokhoz finanszírozást gyűjtő 
MihalGaz nevű társaság – emlékszik 
vissza megkeresésünkre Kósa Péter, 
Csíkszentmihály jelenlegi polgármes-
tere. „A társaság a gázvezeték kiépülé-

se érdekében a helyi lakosoktól is gyűj-
tött be pénzt: háztartásonként 800 
dollárt. A fővezeték kiépülésébe már-
pedig sokan pótoltak, volt, aki a teljes 
összeget kifizette, volt, aki csak töre-
dékét. A pénz aztán a MihalGaztól a 
helyi önkormányzathoz került, aki 
ebből finanszírozta a munkálatokat 
is. Egyébként – ha lassan is – 2005-
re ebből a pénzből valósult meg a 
Vacsárcsi és Csíkszentmihály közötti 
gáznyomáscsökkentő állomás is” – 
sorolja Kósa. Az elöljáró úgy becsüli, 
az érintett két településen a fővezeték 
hozzávetőleg 80 százaléka lett ez idő 
alatt lerakva, de a csővezeték pontos 
hosszával kapcsolatos adattal pilla-
natnyilag nem tudott szolgálni. A 
gázvezetés egyébként az eredeti terv 
szerint Ajnádig húzódott volna – azaz 
Lóvészig már nem ért volna föl –, ám 
a több mint hat évvel ezelőtt megsza-
kadt vezetékfektetési munkálatok az 
akkor sokak által várt gerincvezetéket 
– a Csíkszentmihályon átvezető főutat 
követve – csupán nagyjából a község 
felső részéig juttatták el. „Pénzhiány-
ra hivatkozva 2005-ben a kivitelező 
cég nem folytatta tovább a munkát. 
Szentmihály felső részéig jutottak el, 
Ajnádon már el se kezdték” – sorol-
ja Kósa, aki napjainkig ható komoly 
problémának tartja, hogy a munkála-
tokat végző marosvásárhelyi cég máig 
sem adta át az önkormányzatnak az 
addig elvégzett munkálatokat.

„A kivitelező cég még rész-
beni átadással sem foglalkozott. 
Nem volt nyomáspróba, nem volt 
hegesztésellenőrzés, egyszóval semmi, 
ami az akkor elvégzett munka minő-
ségét és megfelelőségét bármivel is 
alátámasztotta volna” – panaszolja az 
elöljáró. A település vezetője szerint az 
elvégzett munkálatok hiányos doku-
mentációja miatt a székelyudvarhelyi 
központú Hargita Gaz sem tud mit 
kezdeni. Pedig Kósa szerint a föld-
gázvezeték hasznosíthatósága iránt a 
Hargita Gaz is komolyan érdeklődik, 
amit tegnap lapunk megkeresésére Bá-
lint Kinga, a Hargita Gaz képviselője 
is megerősített. Hozzátette viszont, 
hogy a szolgáltatói szerződés nélkül 
épített vezeték mára olyan rossz álla-
potban van, hogy a nyomáscsökken-
tő állomást még a Transgaz országos 
földgázszállítási vállalat sem hajlandó 
átvenni.

Se dokumentáció, 
se pénz, se gáz
A polgármesteri széket 2008-ban 

elnyerő Kósa – elmondása szerint 
– első útja a gázvezeték kiépítésével 
megbízott céghez vezetett, de ígér-
getésen és számtalan egyeztetésen, 
helyszíni kiszálláson és terepszemlén 
kívül vezeték ügyben nem sok történt. 
Kósa türelme végül is tavaly fogyott el, 
amikor fenyegetőzését beváltva bepe-
relte a marosvásárhelyi kivitelezőt: a 
2010-ben indított per első tárgyalása 
idén tavasszal volt, folytatása pedig 
szeptemberben következik. „Mind 
próbáltunk közös nevezőt találni, de 
legalább az eddig elvégzett munka át-
adásához eljutni. A bírósági tárgyalás 
nyomán annyit már elértünk, hogy 
a vásárhelyi cég – aki viszont mára az 
ilyen munkálatokhoz szükséges enge-
délyeit is elvesztette – saját költségén 

megpróbál egy másik partnercégek 
bevonni, aki talán befejezné a mun-
kálatot. Mára viszont ez sem egyszerű, 
mert a hat éve épített nyomáscsök-
kentőt – az uniós szabványok miatt 
– indulásból cserélni kell. Egy percet 
sem használódott, de mára az új en-
gedélyezési kritériumok miatt nem jó. 
Szépvízen például ugyanilyen van, de 
mivel ott időben működésbe helyez-
ték, az megfelel, és mind a mai napig 
rendesen működik” – magyarázta a 
csíkszentmihályi elöljáró.

Az új műszaki beruházások 
szükségességét tegnapi érdeklő-
désünkkor a székelyudvarhelyi 
szolgáltatónál sem tagadták. „A 
Hargita Gaz néhány napja szak-
embereket hívott ki a Transgaz ré-
széről, akik megállapították, hogy 
új átvevőt kell vásárolni, ami pedig 
nem kis pénzbe kerül” – nyilatkozta 
Bálint Kinga. A Hargita Gaz kép-
viselője szerint egyébként egy új, az 
uniós normáknak is megfelelő nyo-
máscsökkentő ára 150 ezer lejtől kez-
dődik, de a végső árat még rengeteg 
tényező befolyásolja, a csövek álla-
pota mellett többek közt a várható 
földgázfogyasztás – ami viszont a cég 
képviselője szerint a településen belül 
egyre kisebb igényt jelent. „Mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy 
ellássuk a szentmihályiakat. Az ügy 
kapcsán már idén is többfordulós 
tárgyalás volt, cégünk és a Transgaz 
műszaki emberei is a helyszínen jár-
tak, a vásárhelyi cég képviselői is vég-
re összeállították az átadás-átvételhez 
szükséges dokumentációt. De még 
egyelőre hiányosságok vannak” – fo-
galmazott Bálint.

Ha lenne, se kellene
A csíkszentmihályi földgáz-

kérdéshez viszont – mint néhány 
lakostól megtudtuk – a helyiek 
is egyre pesszimistábban állnak. 
Olyan neve elhallgatását kérő vé-
leményező is volt, aki a beruházás 
félbemaradását az emberektől be-
gyűjtött hozzájárulási díjak „le-
nyúlásával” magyarázta. Mint ér-
deklődésünkre Katona György, a 
gázvezeték kiépüléséhez szükséges 
lakossági hozzájárulást beszedő 
MihalGaz akkori vezetője elmond-

ta, a lakosoktól begyűjtött minden 
egyes lej a helyi önkormányzathoz 
került. Ami pedig a településen 
belül a földgázzal szembeni tar-
tózkodást illeti, elgondolkodtató 
adattal szolgált. Elmondta, a veze-
tékes földgázt a településről akkor 
közel négyszázan igényelték, mára 
viszont a földgázpártolók száma a 
tíz évvel ezelőttieknek is csak töre-
dékére apadt.

Hasonlóan vélekedett Kósa Pé-
ter is, aki úgy becsüli, a földgázárak 
elmúlt évekbeli emelkedése miatt a 
fa helyett gázfűtést választó családok 
száma az érintett településekről ma 
talán alig érné el a húszat. „Ha ma úgy 
állnánk, hogy fogadhatjuk a gázt, a 
bekötésre nagyon-nagyon kevesen 
jelentkeznének. A két településről 
talán még a húsz családot sem érné 
el, annak ellenére, hogy az emberek 
mind a mai napig megállítanak és 
kérdezgetnek, mi lesz a gázvezeték 
kiépítésére adott pénzükkel. A válasz 
rövid: visszaadni nem lehet, az a pénz 
a vezetékre költve ma is mind a föld-
ben van” – fogalmazott Kósa.

Az elöljáró szerint az alacsony 
bekötési kedvben a gázvezeték kö-
rüli cirkusz mellett a magas gáz-
számláknak is köze van. „Mindenki 
tisztában van a környékbeli telepü-
léseken vagy a Csíkszeredában fize-
tett gázszámlákkal. Az embereknek 
ezért mára, ha lenne, sem kellene a 
gáz. Inkább a jóval olcsóbb fatüzelést 
választják” – magyarázta lapunknak 
Kósa. Az elöljáró úgy véli, az elmúlt 
évek alatt a munkálatot megrendelő 
önkormányzat, de lényegében a föld-
gáz előnyeiben bízó lakosok is patt-
helyzetbe kerültek: a családok által 
fizetett hozzájárulás visszafizetésére 
nincs mód, de a nagy anyagi megter-
helés miatt a gázvezeték-beruházás 
önerőből történő befejezésére sem. 
Igénylés híján pedig nem is lesz – vallja 
a település polgármestere, aki a mégis 
mikor lehet a csíkszentmihályi ve-
zetékben földgáz? kérdésünkre még 
találgatásokba sem mert bocsátkozni. 
„2005-ben az akkori polgármester azt 
mondta, karácsonyra lángot hoz az an-
gyal. Ez hat évvel ezelőtt volt. Én nem 
akarok ezzel kapcsolatban még tippel-
ni se” – fejezte be a polgármester.

Körkép
CSíkSzenTmiHályi földGázvezeTék-üGy

Idén sem hoz lángot az angyal
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