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> A hegyimentést gyakorolták. A Vö-
röskereszt gyergyószentmiklósi önkéntesei 
nemrég bemutatóval egybekötött gyakor-
latot tartottak, a hegyimentőkkel közösen 
két fiatalt „mentettek meg”, akik megfelelő 
felszerelés és felkészültség nélkül indultak 
a hegyekbe. Az akcióra a Gyilkostónál ke-
rült sor. Eljátszották, hogy a kiránduló fiú 
lezuhant a szikláról, megütötte magát, ba-
rátnője pedig megsérült, miközben segítsé-
gért sietett. Értesítették a Vöröskeresztet, 

akik a hegyimentőkkel közösen mentették 
meg a kirándulókat. A Vöröskereszt a ké-
sőbbiekben is tervez közös programokat a 
hegyimentőkkel, e hónap közepén egy tá-
bort szerveznek az önkénteseknek szintén 
a Gyilkostónál, ahol nagyon sokat tanulhat-
nak majd az elsősegélynyújtásról, a hegyen 
történő balesetek megelőzéséről.

> Csomafalvi turizmustámogatás. 1000 
lejjel, a költségek 75 százalékával támogat-
ta Gyergyócsomafalva önkormányzata azt 
a kezdeményezést, melynek során újabb, 

jelzett turistaútvonal áll a kirándulók ren-
delkezésére. Az Erdélyi Kárpát-Egyesület 
Gyergyói Osztálya és a gyergyócsomafalvi 
Fenyőalja Turisztikai és Hagyományőr-
ző Egyesület közös pályázatot nyújtott be 
Gyergyócsomafalva Helyi Tanácsához a 
Turisztikai tevékenységeket támogató éves 
program keretében. A turistajelzés festése 
Gyergyócsomafalván elnevezésű projektet 
pozitívan bírálták el, így július 17-én, va-
sárnap jelzésfestő túrára kerül sor a kicsiloki 
eltérő – Barabás útja – Várköve – kicsiloki 
sípálya – Kőzúgó útvonalon. A szervezők 

elmondták, egy hozzávetőleg 11 kilométeres 
útvonalról van szó, mely két fontos kilátót 
érint, ugyanakkor a Várkő és Kőzúgó, amiről 
Orbán Balázs is említést tesz Csomafalvával 
kapcsolatban. A sárga pont jelzést fákra 
festik fel, oszlopállításra nem lesz szükség, 
ugyanakkor két eligazító táblát is elhelyez-
nek. Az új turisztikai útvonalat a gyergyói 
hegyimentők hitelesítik. 10-12 segítőre 
lenne szükség a munkálatokhoz, jelentkezni 
július 14-ig lehet Ambrus Józsefnél a 0744–
290096-os telefonszámon. Szállítás és ebéd 
biztosítva. 

több pert indított Bíró Emese, 
a gyergyószentmiklósi önkor-
mányzat egykori főkönyvelője. 
a számok embere szerint szá-
mos törvénytelenség van a táv-
hőszolgáltatás kiadása körül, 
munkahelyéről való eltávolítá-
sának részleteit is ismerteti. A 
vele készült interjút két részlet-
ben közöljük. 

– Perek sorozatát indította 
útjára a gyergyószentmiklósi ön-
kormányzat egykori könyvelőnő-
je, többek között a fűtésrendszer 
magánosításával kapcsolatban 
gyergyószentmiklósi lakosként per-
be hívta  Gyergyószentmiklós ön-
kormányzatát és polgármesteri hi-
vatalát, a közüzem vezetőtanácsát, 
valamint az RFV fűtésszolgáltató 
vállalatot a szerződés felbontását, 
fogyasztók kártérítését kérve.

– Beadtam ezt a keresetet, mert 
úgy gondolom, nemcsak azok fe-
lelősek, akik döntéseikkel ezt a 
helyzetet kreálták, hanem azok is, 
akik tudnak róla, de nem tesznek 
semmit ellene. Számomra hamar 
világossá vált, hogy a városunkban 
hatalomra kerülő Magyar Polgári 
Párt képviselőinek kizárólagos 
célja a szolgáltatások kiszervezé-
se, megkaparintása. Ez már 2008 
júliusában tudomásunkra jutott, 
az „udvarhelyiek” látogatásának 
alkalmával, majd 2008 novem-
berében konkrét kijelentésként 
is elhangzott. Kérdésemre, hogy 
miért nem foglalkoztunk szep-
tember óta a fűtésrehabilitálást 
finanszírozó, vissza nem téríten-
dő támogatási kérelemmel, Mezei 
János egyértelműen visszakérde-
zett: „Miért foglalkoztunk volna, 
ha úgyis ezeknek kell odaadni?” 
Történt ez 2008 novemberében, 
az RFV által benyújtott, mindösz-
sze 3 oldalas ajánlattal kapcsola-
tos megbeszélésen. Mára azonban 
világossá vált, hogy a fűtésszolgál-
tatás kiszervezése valójában a szol-
gáltatás átjátszása volt, melynek 
megvalósítása olyan magas szintű 
dilettantizmussal történt, melyben 
hibát hibára halmoztak. Ezért hi-
szem, hogy ez a szolgáltatási szer-
ződés semmilyen szinten nem áll 
meg a lábán, fel kell bontani. 

– Milyen nagyobb hibák vannak 
benne?

– Már a beruházás elkezdésénél 
súlyos törvénytelenségeket köve-
tett el az önkormányzat. A polgár-
mester önkényes utasítása alapján a 
Thermoenergy Kft. lefektetett 54 
milliárd lej értékű, köztulajdonú 
szigetelt csövet, és felszerelt 108 
db kis hőközpontot. Elvégezték 
egy teljesen új rendszer kiépítését 
terv nélkül, utólag főjavításnak mi-
nősítve. Tették ezt a polgármester 
által kibocsátott építkezési enge-
délyek alapján, amelyek semmissé 
nyilvánítását ma már egy alapfokú 
törvényszéki végzés is kimondja. 

Továbbá az önkormányzat cél-
irányosan, ennek az egyedüli aján-
lónak az elvárásai szerint írta ki a 
közbeszerzési eljárást, a város ér-
dekeinek figyelembe vétele nélkül. 
Ugyanakkor, szintén alátámasztás 

nélkül, az akkori hőenergia előál-
lítási áránál jelentősen magasabb 
szintet határozott meg az önkor-
mányzat, mind ajánlható határ. 
Létrejött a titkosított szerződés, de 
az RFV még az ebben foglalt válla-
lásait sem teljesítette. A törvényte-
len titkosítás miatt én a szerződést 
csak határozattervezet formájában 
láttam, írásos kérésre sem jutottam 
hozzá, így nem szeretnék a hiányos-
ságairól beszélni, amíg a bírósági el-
járás folyamán el nem érem, hogy 
tartalmát nyilvánossá tegyék. 

– Miért hívta perbe a közüzem 
vezetőségét és a polgármesteri hiva-
talt is? 

– Az önkormányzat, a köz-
üzemek korábbi igazgatója he-
lyére kinevezte vállalata élére azt 
a „felszámoló brigádot”, amely 
bármilyen ésszerűsítés  helyett 

lemondott  a vállalat fő tevékeny-
ségéről, a fűtésszolgáltatásról. Ez 
a cselekedet egyértelműen a köz-
üzem csőd felé vezetésének része, 
mely 2008-tól indult, azóta is a 
városvezetés mindent megtesz, 
hogy a közüzemhez se munka, se 
pénzforrás ne kerüljön. Így mind-
két intézmény vezetői hűtlen va-
gyonkezeléssel vádolhatók.

  
– Milyen stádiumban van a bí-

rósági eljárás?

– Kezdeti fázisnál tartunk, egy 
halasztás volt, azt hiszem, úgy két 
év múlva számíthatunk végleges 
eredményre. Azt szeretném elér-
ni, hogy az RFV kártérítsen min-
den fogyasztót, törvényes áron 
számolva ki fogyasztását, tisztá-
zódjon a fűtési rendszer tulajdon- 
és használati joga, illetve reális, 
ellenőrizhető alapokra kerüljön a 

szolgáltatás ára.  Ez a per bárho-
vá elvezethet, nem beszélhetünk 
arról, nyertes per esetén mekkora 
kártérítést kap a fogyasztó, azt 
sem tudjuk, lesz-e majd akitől 
felhajtani a pénzt. Az RFV egy 
kaméleon, a globalizáció meg-
nyilvánulási formája, nem tudjuk, 
honnan jön és hová tart, az tény, 
hogy változik. 2004–2008 között 
Termoenergy néven szerepelt ez a 
tőke, azután RFV lett,  Magyar-
országon viszont már más néven 
fut. Minket is elért a globalizáció, 
mégpedig az agresszívebb for-
májában, és megtalálta azokat 
az opportunistákat, akik ennek 
táptalajt adtak. Máshol az önkor-
mányzatok, látva, hogy az idegen 
kézben levő szolgáltatások milyen 
szociális gondokat okoznak, pró-
bálják újra kézbe venni azokat. 
Itt a városvezetésnek – saját te-
hetetlenségére hivatkozva – szán-
dékában áll a többi szolgáltatást 
is kiszervezni. Ez ellen minden 
gondolkodó embernek a saját ér-
dekében tennie kell. 

– Mit tehet ön szerint az egysze-
rű városlakó?

– Bármilyen formában tiltakoz-
hat. Egy olyan szolgáltatóval szem-
ben kell érvényesítenie érdekeit, 
amely nem tartotta be a szerződé-
ses feltételeket, továbbra is lopja a 
fogyasztók villanyáramát a lépcső-
házi modulok működtetésére, fél-
revezeti a fogyasztókat, tehát akivel 
szemben a gyergyói fogyasztóknak 
semmilyen kötelezettségük nincs. 
Ettől kezdve a fogyasztók azzal, 
hogy nem írják alá a folyamatosan 
rájuk erőltetett szolgáltatási szer-
ződést, nem fizetik ki a szolgálta-
tás ellenértékét (késedelmi kamat 
fizetésére úgysem kötelezhetők), 
csoportos lecsatlakozási kérelmet 
nyújthatnak be, csatlakozhatnak az 
elindított bírósági, fogyasztóvédel-
mi eljárásokhoz. Felelősségre von-
hatják a döntéshozókat, kénysze-
ríthetik az illetékeseket az általuk 
hozott szabályok betartására, köve-
telhetik, és reális esélye van annak, 
hogy elérjék a méltányos áron való 
szolgáltatást.

(Folytatás holnapi lapszámunkban)
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