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15 százalékkal többen szakítanának a távfűtéssel, mint tavaly

Alig győzik iktatni a leválási kéréseket
Dúl a falikazán-szereltetési láz 
Csíkszeredában: a távfűtésről 
leválni akaró tömbházlakók szá-
ma tavalyhoz képest megugrott, 
a kazánokat szerelő cégek né-
melyike már csak novemberre 
tud vállalni újabb klienseket, sőt 
egyesek még arról is beszélnek, 
hogy a gázszolgáltatót elözön-
lő kérések miatt az engedélyek 
kibocsátása is húzódhat. így 
megtörténhet, hogy a tél fele 
lejár, mire beindul a fűtés az új 
falikazános lakások némelyiké-
ben. eközben a Goscom vezető-
sége kitart korábbi álláspontja 
mellett: mindent megtesz annak 
érdekében, hogy ne kelljen a táv-
fűtés árát növelnie a télre. 

Forró-Erős Gyöngyi
forro-eros.gyongyi@hargitanepe.ro

Tegnapig 241 leválási ké-
rést iktattak a csíkszeredai 
távhőszolgáltatónál, ez a 

szám pedig hozzávetőleg 15 szá-
zalékkal magasabb, mint a tavaly 
jegyzett kérések száma. A kazán-
szereltetési láz minden bizonnyal 
azoknak a híreknek a számlájára 
írható, miszerint az állami szub-
venció megvonása következtében 
országszerte nőni fog a távfűtés ára. 
Fekete Ana, a Goscom vezetője la-
punknak tegnap is azt nyilatkozta: 
mindent megtesznek, ami módjuk-
ban áll, hogy Csíkszeredában ne 
dráguljon a gigakalória. 

A 241 leválási kérés közül a 
Goscom mintegy 50-et utasított 
vissza, többnyire azzal az indok-
kal, hogy a kérelmezők hőszigetelt 
tömbházban laknak, ezekben pedig 
tilos a távhőrendszerről való leválás. 
Kilenc kérelmező azért kapott eluta-
sító választ, mert olyan lépcsőházban 
lakik, ahol még senki nem szerelte-

tett magánkazánt, elsőként leválni 
pedig nem lehet, négyen pedig azért 
nem térhetnek át az egyéni fűtésre, 
mert nagy adósságokat halmoztak 
fel a távhőszolgáltatókkal szemben. 
Fekete Ana szerint a kisebb össze-
gekkel tartozó kérelmezők, miután 
kifizették az adósságukat, megkap-
ták a jóváhagyást, a nagy összeggel 
tartozók kérését viszont azért utasí-
tották vissza, mert a szolgáltatónak 
valamilyen módon be kell hajtania 
a tartozást. Azzal persze tisztában 
vannak, hogy a visszautasítástól az 
illető lakástulajdonos még nem fog 
fizetni, ám az igazgató szerint meg-
vannak a lehetőségeik – akár a peres 
eljárást is beleértve – arra, hogy a 
tartozásokat felhajtsák. 

El kell viselni egymást
Furcsa helyzetek adódnak egyes 

tömbházakban, ahol a lakók nagy 

része már áttért a saját gázkazán-
nal való fűtésre, ám maradt egy-két 
lakás a távfűtési hálózaton is. Töb-
bekben felmerült a kérdés – főleg 
miután a magánkazános lakóknak is 
fizetniük kell a lakásukon áthaladó 
távfűtési csövek miatt –, hogy azért 
az egy-két lakásért fenn kell-e tar-
tani a rendszert. „Ha az az egy-két 
lakó rendszeresen fizető fogyasztó, 
a hatályos törvények értelmében 
joga van élvezni a szolgáltatást, és 
ha igényli azt, mi szolgáltatunk is 
neki” – fogalmazott Fekete Ana. 
Azt mondta, úgy, ahogy ezek a la-
kók elviselték annak a következmé-
nyeit, hogy szomszédaik leváltak a 
távfűtési rendszerről, a magánkazá-
nosok is el kell viseljék, hogy ők a 
távfűtési rendszeren maradtak. 

Másképp tevődik fel a helyzet, 
ha a távhőn maradt 1-2 lakás tulaj-
donosa nem tud fizetni a fűtésért. 

Ebben az esetben a Goscom leál-
lítja ott a szolgáltatást, és felajánlja 
nekik, hogy valamelyest kedvez-
ményes áron beszereli a lakásukba 
a gázkazánt. A városban mintegy 
50 lakás van ebben a helyzetben. 
Tulajdonosaik, ha visszautasítják a 
szolgáltató kazánszerelési ajánlatát 
– akár azért, mert nincs pénzük, 
akár más okból –, maguk kell gon-
doskodjanak a téli fűtésükről. 

szerelés időpontja: 
november
A távfűtési rendszerről leválni 

akaró tömbházlakók megroha-
mozták a szakcégeket, így ezek 
között van olyan is, amelyik a 
most jelentkező kérelmezőknek 
már csak novemberre tudja ígérni 
a munkálatok megkezdését. Ez azt 
jelenti, hogy szeptember dereka 
előtt, mielőtt a távfűtési rendszert 
feltöltené a Goscom, a kazánszere-
lésre váró lakásokban le kell vágni 
a távfűtést, az ott lakók pedig, ha 
beáll a hideg, didereghetnek, míg 
saját kazánjuk lesz. A dolgot még 
tetézi egyes szakemberek vélemé-
nye, miszerint a gázszolgáltató 
marosvásárhelyi központjában 
– ott állítják ki ugyanis az enge-
délyeket a felszerelt falikazánok 
elindítására – tornyosulni fognak 
a jóváhagyásra váró engedélyek, 
mert több városból is oda kell 
ezeket küldeni. Így megnyúlhat 
az engedélyeztetési folyamat ide-
je, ami tovább hosszabbíthatja a 
falikazánnal frissen ellátott laká-
sokban élők didergését. 

nem vált le, de nem is fűt
Nem ritka jelenség a csíksze-

redai tömbházakban, hogy egyes 
lakások, bár a távfűtési rendszerre 
vannak csatlakoztatva, a nullához 

közeli fűtésszámlával rendelkez-
nek. Ez az a kategória, amelyik 
nem vált le, de nem is használja a 
fűtést. Lakószövetségi vezetők el-
mondása szerint idetartozik elég 
sok idős ember, aki a magas fűtés-
számlától való félelmében elzárja a 
fűtőtestek csapjait, villanymelegí-
tővel, sok esetben pedig a konyhai 
gázzal melegíti lakását, pontosab-
ban legtöbb esetben annak egy 
szobáját.

A leleményesség határtalan: 
olyan esetről is hallottunk, aki két 
kuktáját cserélgeti a gáztűzhelyen: 
míg az egyik a szobában elhelyezett 
hokedliről melegíti a szoba levegő-
jét, addig a másik a kályhán forróso-
dik, majd fordítva. A konyhai gázon 
előállított meleg víz története már 
közismert, sőt, a takaró alá dugott 
meleg vizes palackok sem számíta-
nak kuriózumnak. És ott vannak az 
üres lakások, amelyek tulajdonosai 
szintén elzárják a fűtőtestek csapja-
it, így csak a kötelezően rájuk osz-
tott fűtésköltséget fizetik.

E téren pontos képet senki sem 
lát, sem a lakószövetségek, sem a 
Goscom, nem lehet tudni, hogy a 
le nem váltak, de távfűtést igénybe 
nem vevő lakók aránya mekkora, a 
jelenség viszont mind a szolgálta-
tónál, mind a lakószövetségeknél 
ismert. Fekete Ana szerint vala-
melyest csökkent ezek aránya azt 
követően, hogy a hőszabályzókkal 
ellátott tömbházakban bevezették 
az új, nemcsak a leolvasott érté-
keket, hanem a közös felületek 
nagyságát, illetve a lakófelületet is 
alapul vevő fűtésköltség-elosztási 
módszert. „A lakóknak lehetősé-
gük van a spórolásra, de ezt nem 
tehetik a szomszédok, vagy éppen 
a saját egészségük kárára” – fogal-
mazott az igazgató. 

Fűtőtestszerelés. Saját meleget akarnak

KÜLÖNLEGES HITELAJÁNLAT 
a mikÓ Hitelbanknál

AKCIÓS HITELKAMATOK 
AUGUSZTUSBAN

Kirendeltségek és munkapontok:
Csíkszereda, Kossuth Lajos u. 12. sz. 0266–314722

Székelyudvarhely, Győzelem u. 14. sz. 0266–216714

Székelyudvarhely, 1918 December u. 7. sz. 0266–210330

Maroshévíz, Victor Babeş u. B/4. sz. 0266–342984

Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 53. sz. 0266–364708

Gyergyóditró, Szép domb u. 2. sz. 0266–353440

Gyergyócsomafalva, Fő u. 208. sz. 0266–351437

Gyergyóremete, Fő u. 309/A sz. 0266–352057

Gyimesközéplok, Állomás u. 0266–339505

Szentegyháza, Mihai Eminescu u. 3/5. sz. 0266–246010

Székelykeresztúr, Kossuth Lajos u. E4/2. sz. 0266–242139

Bögöz, Fő u. 311/A sz. 0266–245439

Gyergyótölgyes, Központ  419. sz. 0266–338143

Várhegy, Központ  140. sz. 0266–345055

Bélbor, Központ  137. sz. 0266–355101

Karcfalva, Állomás u. 191. sz. 0266–378029

Balánbánya, December 1. u. 52/2/6. sz. 0266–331124 

Vasláb 424. sz. 0266–357773

hirDEtéS

Püspök 
zarándokol 

a Mária úton
hN-információ

A lig érkeztek meg a Gyu-
lafehérvári Caritas bi-
ciklis zarándokai, akik 

Csíksomlyótól Mariazellig több 
mint 1400 km-t tettek meg kerék-
páron július 6–23. között, újabb 
nagyméretű zarándoklat lesz tér-
ségünkben. Nagyméltóságú és 
főtisztelendő Székely János, Buda-
pest–Esztergom segédpüspöke au-
gusztus 5–15. között fog gyalogo-
san elzarándokolni Szamosújvárról 
Csíksomlyóra, 20-30 személy 
kíséretében. A zarándoklat au-
gusztus 5-én szentmisével indul 
Szamosújvárról, és első megállója 
Füzesmikola lesz, majd napi átlag 
25 km megtételével augusztus 14-
én érkeznek meg Csíksomlyóra. Itt 
augusztus 15-én búcsús szentmisé-
vel zárják a zarándokutat.

hN-információ

Egy halálos áldozatot és továb-
bi négy sebesültet követelt az 
az autóbaleset, amely min-

den jel szerint a Csíkszentgyörgyről 
Csíkmenaság felé igyekvő ittas sofőr 
hibájából történt hétfőn este. A Har-
gita Megyei Rendőrség szóvivője, 
Gheorghe Filip tájékoztatása szerint 
a 26 éves férfi egy enyhe kanyarban 
veszítette el uralmát a jármű fölött, 

lecsúszott az úttestről és egy kapu-
feljáró előtti hídnak ütközött, majd 
felborult. A balesetben életét vesztet-
te az egyik utas, egy hatvanéves férfi, 
megsérült a jármű vezetője és a másik 
három utas is. Mindhárom sebesültet 
a Hargita Megyei Sürgősségi Kórház 
sebészetére szállították. A baleset 
bekövetkeztekor a jármű vezetője 
alkohol hatása alatt volt, az alkohol-
szonda a leheletéből 0,68 mg/l alko-
holt mutatott ki. A fiatal férfi ellen 
büntetőeljárást kezdeményeztek ittas 
állapotban való vezetés és gondatlan-
ságból elkövetett emberölés vádjával.

Az év első hat hónapjában egyéb-
ként 81 súlyos közúti baleset történt 
Hargita megyében 16 halálos áldo-
zattal és 81 sebesülttel. A legfőbb ok 
az indokolatlan gyorshajtás.

eGy Halott, néGy sebesült

Emberéletet követelt
az ittas vezetés

A 26 éves férfi elveszítet-
te  uralmát a jármű fölött, 
lecsúszott az úttestről 
és egy kapufeljáró előtti 
hídnak ütközött.


