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Székelyudvarhelyiek a Kászoni Falunapokon Kérdések „fűtésközelből”
Gyergyószentmiklóson

Mindig Gyerg yó szent
mik lóson éltem, tömb
ház lakóként a fűtésszolgál

tatás minden korának, fázisának 
szenvedő alanya voltam. Városunk 
fűtésszolgáltatatásának történetét 
azonban jobban ismerem, ugyanis 
1996tól a Közüzemeket is ellenőrző 
pénzügyi ellenőrként, 2000től pedig 
mint a polgármesteri hivatal főköny
velőjeként úgymond „fűtésközelben” 
voltam. Ezért csodálkozom, amikor 
a városunkba pár éve érkező politi
kai vezetők vagy a fűtésszolgáltatás 
történetét egyáltalán nem ismerő 
tanácsosaink útonútfélen csak azt 
hangoztatják, hogy „az elmúlt húsz 
évben nem tettek semmit”.

2000 után a polgármesteri hiva
tal főkönyvelőjeként értettem meg 
igazán, a tanügyi intézményeink 
vezetői miért állítják, hogy a hivatal 
nem biztosít elegendő forrást in
tézményük fenntartásához. Holott 
Gyergyószentmiklóson sokkal kisebb 
forrásokból, lényegesen kisebb diák
létszámmal műkö dő iskoláinknak 
ugyanakkora költségvetést biztosí
tottunk, mint Székelyudvarhely vagy 
Csíkszereda. Csakhogy Gyergyó
szentmiklóson a tanügyi intézmé
nyek költségvetésének 90 százalékát 
a fűtés biztosítása emésztette fel. 

2001től, egy nem éppen köz
kedvelt ésszerűsítési finanszírozás 
bevezetése eredményeként sikerült 
ezt a problémát megoldani, a tanügyi 
intézményeinknek az évekig maguk 
előtt tologatott adósságtól meg
szabadulni, és kemény munka árán 
majdnem mindegyik intézményün
ket valamilyen szintű fejlesztésben ré
szesíteni. Ebben a legnagyobb szere
pet a fűtésszolgáltatás modernizálása 
révén a fűtésköltségek csökkentése 
jelentette. 

A legnagyobb veszteségi ténye
ző felszámolásával kezdtük: 5 új 
kazánt vásároltunk, ezekhez még 
hozzájött két újabb kazán, és a dán 
program keretében elvégeztük a 
fűtésrendszer legrégebbi részének 
teljes körű felújítását (Forrada
lom negyed). Az ide elhelyezett 
mosztos kazánt az új szolgáltató
nak (szakmai beruházónak – RFV) 
egy hónap leforgása alatt sikerült 
tönkretennie. 

Az új szolgáltató kérésére a helyi 
tanács törvényellenes, titkosított el
járás során, gazdaságilag nem alátá
masztott alapon, a szolgáltatás kiadá
sakor indokolatlanul magas szintre 
emelt energiaárat a saját maga által 
felállított feltételeket be nem tartva, 
újból megemelte. Így az intézmé
nyek számláin ma 1 Gkal hőenergia 
354,66 lejbe kerül. Ezzel a döntéssel 
sikerült semlegesíteni négyévi mun
ka és több mint 90 milliárd lej beru
házás minden pozitív hatását. Az in
tézmények újból tolják maguk előtt 
adósságukat, ami természetesen csak 
nő, és nő. A költségvetésük már nem 
is fedezi a fűtés árát.

A fenti példa egy a sok közül, és 
nem is ez késztetett írásra, hanem az 
újabb döbbenet. Az, hogy a fűtés
szolgáltatás problémáinak kibeszé
lésére szervezett fórumon minden 
politikusunk, vezetőnk egyetértés
ben abban látja a lakók érdekeinek, 

jogainak érvényesítési lehetőségét, 
ha tulajdonosi szövetségekbe tömö
rülnek. 

Támogatója vagyok a tulajdono
si szövetségek alakításának, sőt azon 
kevesek közé tartozom, akik tettek, 
tesznek ez irányában. De felteszem 
a kérdést: a fűtésszolgáltatás árának 
megállapításánál vagy egy beruházás 
elvégzésénél milyen szerepet képzel
nek el a tulajdonosi szövetségek elnö
keinek? Kikkel szemben érvényesítsék 
jogaikat? Azon választott vezetőkkel 
szemben, akik nem riadnak vissza az 
aktahamisítástól sem, hogy át tudják 
játszani a szolgáltatásokat a kiszemelt 
befektetőknek? Akik képesek szánt
szándékkal tönkretenni saját cégüket 
(közüzem) lemondva az azt megil
lető kintlévőségekről, ugyanakkor 
csődeljárást indítanak ellene? Akik 
kizárólag a befektető érdekeit véve 
figyelembe fogadják el az ajándéko
zási látszatlicit feltételeit? Akik még 
arra sem kíváncsiak, mit fed az a hor
ribilis mértékű beruházási összeg (13 
millió euró), amit a fogyasztók, lakók 
terhére oly könnyedén elfogadnak? 
Vagy esetleg azon, a közérdek védel
mére felesküdt köztisztviselők ellen, 
akik elfordítják a fejüket, és gyártott 
aktákkal próbálják lefedni a nem 
létező szolgáltatásokat? Tán azon 
köztisztviselők ellen, akik megfelelési 
vágyból a közérdekű akták titkosítá
sát kezdeményezik? Vagy netán az 
üresedésre váró politikusokkal szem
ben, akik, holott tisztában vannak 
mi a közérdek, tudásuk és eszközeik 
megvannak, mégis hagyják, hogy a 
hatalmon lévők semmibe vegyék az 
Önök (fogyasztók) érdekeit? 

Sajnos úgy néz ki, hogy pontosan 
ezekkel szemben, akik valójában fele
lősek a fűtésszolgáltatás terén kiala
kult helyzetért. 

A polgármester úr azzal indokolta 
a fűtéssel kapcsolatos akták kiadásá
nak céljából benyújtott írásos kérésem 
válaszra nem méltatását, hogy „Nem 
szeretném, ha gonosz emberek ke
zébe kerülnének.” Úgy gondolom, 
a gonosz nem én vagyok. Továbbá 
minden embernek kötelessége meg
védeni saját magát, egyéni és kollek
tív jogait, mert ezt senki nem teszi 
meg helyette. A fűtésszolgáltatás 
problematikájának minden szintű is
merőjeként (technikai, jogi, gazdasá
gi, szociális), a köz szolgálatára tett es
küm kötelez, hogy legjobb tudásom 
szerint tegyek a helyzet tisztázása és 
jobbítása érdekében. Emiatt fordul
tam a Hargita Megyei Bírósághoz, 
és a 833/96/2011es számon benyúj
tott keresetemben kérem:

– a fűtésszolgáltatással kapcsola
tos, általam megnevezett akták kiadá
sára kötelezzék Gyergyószentmiklós 
megyei jogú várost, és a közüzemek 
vezetőtanácsát;

– nyilvánítsák törvénytelennek és 
töröljék a fűtésszolgáltatás kiszerve
zésére vonatkozó 7258/13.09.2010
es számú szerződést;

– a fogyasztóknak okozott kár 
megtérítését, amely abból fakad, 
hogy a számlázásnál a hőenergia árá
nak nem az adott időszakra érvényes 
gigakalóriaárakat vették figyelembe. 

Biró Emese Erzsébet, 
Gyergyószentmiklós

Egy téli estén kászoni baráta
inkkal való beszélgetés köz
ben született meg az ötlet, 

hogy a Székely Dalegylet Férfikóru
sa felléphetne a falunapok rendez
vényein, Kászonaltízen. Az ötletet 
mindkét fél jónak találta, így lelke
sen készültünk az eseményre.

A néhai sokadalom idejére terve
zett rendezvény egybeesett a Szent
háromság ünnepével. A több napot 
felölelő rendezvénysorozat gazdag 
programot kínált a kászoniaknak és 
az elszármazott hazalátogatóknak, 
meghívottaknak.

A kulturális program keretében 
szombaton délután filmvetítéssel 
egybekötött előadásokra került 
sor hagyományokról, történelem
ről, templomokról, emberekről. 
Az előadás érdekes információkkal 
szolgált a Kászonok eseményekben 
gazdag múltjáról és jelenéről, többek 
között a pápai elismerésről, a hár
mas keresztről, melyet a kászoniak 

a kereszténység védelmében kifejtett 
erőfeszítésük jutalmául kaptak, vala
mint azon jeles kászoni személyisé
gekről, akik életüket a magyar tudo
mány, közművelődés vagy egyházi 
élet szolgálatának szentelték.

Dalegyletünk a vasárnapi misén 
kapcsolódott be a falunapok prog
ramjába. A mise alatt, a gyönyörűen 
felújított, szépen zengő templom
ban odaillő egyházi művekkel igye
keztünk fokozni a Szentháromság 
ünnepének hangulatát. Mise után 
különműsorral léptünk fel: legked
veltebb népdalfeldolgozásokkal, ope
rarészletekkel, hazafias darabokkal 
Kodály Zoltán, Erkel Ferenc, La
katos Imre, Víg Kristóf, Kis Angyal 
Ernő, Verdi, Schubert műveiből.

Jó volt érezni, hogy a fáradsággal 
betanult, zongorakísérettel előadott 
dalaink milyen hamar visszhangra 
találtak a közönség lelkében.

Ebéd után került sor a szabad
téri műsorra, melyet a mi kórusunk 

nyitott meg a község központjában 
összegyűlt ünneplő közönség előtt, 
ahol hasonló sikert mondhattunk 
magunkénak.

A műsor keretében tanúi lehet
tünk a furulyás gyermekek szép 
műsorának. Utánuk a Zergeboglár 
néptánccsoport következett, akik 
a valamikori kászoni táncosok 
nyomdokain haladva, sikert siker
re halmoznak határainkon túl is. 
Nem csoda, hogy a közönség osz
tatlan lelkesedéssel fogadta, amint 
három generáció csizmája dobbant 
a színpad deszkáin. A kászonújfalvi 
vonósok, akik a polgármester sza
vai szerint szintén igen népszerű 
szereplői a Kászonok kulturális éle
tének, a rétyi fúvószenekar, vala
mint a csíkszeredai Role együttes 
ugyancsak hozzájárultak a faluna
pok sikerének biztosításához.

Mi, székelyudvarhelyiek, örü
lünk, hogy részesei lehettünk e jól 
megszervezett, gazdag programnak.

A rendezett falukép, a szépen 
pontra tett községközpont a falu
közösség, a polgármesteri hivatal 
munkáját dicséri. A szívélyes, ba
rátságos fogadtatás a híres kászoni 
vendégszeretetet igazolta. A gyö
nyörű műsorok, előadások pedig a 
tenni akaró, lelkes fiatalok és peda
gógusok fáradtságot nem ismerő, 
kitartó  munkájának ékes bizonyí
tékai. Rövid látogatásunk során a 
vezetőség, a templom és iskola sike
res együttműködését láthattuk, ta
pasztalhattuk. Jól éreztük magun
kat a Kászonokban!

A székelyudvarhelyi Székely 
Dalegylet nevében köszönjük, gra
tulálunk, és további sikereket kívá
nunk!

Fekete Géza

Kész átverés-show Homoródalmáson!

Számos polgár rájött már, 
hogy országunkban őszinte
séggel, emberséggel és tisz

ta lélekkel nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem lehet érvényesül
ni. Ezt a meggyőződést bizonyítja 
egy homoródalmási per végzése 
is, amelyben háttérbe szorult az 
emberi jog, az állam által egykor 
elsajátított telkek visszaigénylé
sének joga és az idős székely em
ber őszintesége. Ezzel ellentétben 
győzött a mai román fenntartó
erő, a korrupció, a hazugság és a 
lopás. A történet velős összefog
lalása után az olvasók elé tárom a 
részleteket.

A kollektivizálás idején többek 
között három homoródalmási csa
lád területét vette el az állam. A 
rendszerváltás után „elméletileg” 
napvilágot látott az a törvény, mi
szerint ezeket a telkeket vissza le
het igényelni. Az említett három 
család a beltelekvisszaszerzési fo
lyamatot el is kezdte, sikerrel járt 
akkor, amikor megkapta a terü
let birtoklevelét. Ez így a helyes, 
viszont számolni kellett azzal is, 
hogy az egykor elvett területre 
időközben építkeztek, egy traktor
állomás állt rajta. Az egységet ak
koriban egy falubeli férfi vezette, 

akinek közeli rokona meg szerette 
volna vásárolni a területet. Nyil
ván ez az utóbbi években csupán a 
magánszemélyeken keresztül mű
ködhetett volna, hiszen a területet 
meg kellett volna tőlük vásárolni 
a telekkönyveztetést követően. A 
frissen megkapott birtokleveleket 
őszinte székely emberekhez híven 
az idősek odaadták a fiatalember
nek, a jövendőbeli tulajdonos
nak, hogy telekkönyveztesse a tel
ket, így ő gyorsabban meg tudja 
azt vásárolni. Így is történt, annyi 
„tévedéssel”, hogy a fiatalember 
nem az idősek nevére, hanem sa
ját maga részére telekkönyveztet
te a területet, ily módon ingyen 
lebonyolítva a vásárt. Erről a 
félrelépésről elhanyagolt beszá
molni az eladóknak, akik tehe
tetlenek voltak. A következő lé
pésben intézkedni kezdtek annak 
érdekében, hogy visszakapják te
rületeket. Egy bizonyos fázisban 
viszont arra lettek figyelmesek, 
hogy a telek azonosítási számát 
a hatóságok megcserélték, így az 
ő birtoklevelükben szereplő szám 
egy faluvégi agyagos területnek 
a száma, amely, figyelem, az egy
kori vállalatigazgató tulajdona 
volt. „Az agyagos volt a maguké, 

nem a beltelek. Visszaadjuk azt, 
ami Önöknek jár!” – hajtogat
ta az átverő fél, aki a falun belül 
már az emberek szemébe sem tud 
nézni hazugsága miatt. Ilyen ala
pon indult a per, a törvényszéki 
igazságtétel, egy tragikomikus 
cirkusz. Idős emberek vonultak 
be a székelyudvarhelyi tárgyalóte
rembe, olyan bácsik, akik egykor, 
a kollektivizálás előtt ismerték a 
ma már nem élő tulajdonost, és 
tudták, hogy teljes jogú örökösei 
szembesültek rablók hazugsága
ival. Végignézték, ahogy a fiatal
ember hazudik minden releváns 
kérdésre, és ahogy a bírónő a 
tárgytól eltérő kérdéseket tesz fel. 
A per éveken át húzódott, mint 
ahogyan az mifelénk ismeretes, 
díjak tucatjait kellett befizessék 
idős nyugdíjas emberek azért, 
hogy megkapják azt a területet, 
amelyet joggal igényelnek vissza. 
Ezek után pedig elvesztik a pert, 
győz a hazugság, az átverés, a kor
rupció. Az idős bácsi a tárgyalás 
végén pedig csalódott szemekkel, 
remegő hangon azt mondja: „Hát 
de a fiatalember hazudott, a bíró
ságon nem szabad hazudni...”

Egyik átvert fél unokája 
(név és cím a szerkesztőségben)


