
Több szász, a távfűtésről levált 
csíkszeredai tömbházlakónak 
pert helyezett kilátásba a táv hő
szolgáltató azért, mert a lakók 
nem hajlandók kifizetni azon 
számlák ellenértékét, amelyeket 
a leválást követően állított ki ne
vükre a Goscom. A lakók szerint 
jogtalanul, a Goscom szerint tel
jesen törvényesen.
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„Tavaly váltam le a távfű-
tésről, akkor, amikor 
a Goscom erre még 

nem adott engedélyt. Kérésemet 
az akkori szabályokra hivatkozva 
elutasították, én tőlük függetle-
nül a munkálatot elvégeztettem, 
és most küldtek egy értesítést, 
hogy ha nem fizetek 628,46 lejt, 
ami szerintük az ő költségük volt 
az én leválásom miatt, akkor be-
perelnek” – méltatlankodik egy 
csíkszeredai tömbházlakó, aki 
mutatja is a Goscomtól kapott 
papírt. Ebben szó szerint az áll, 
hogy mivel a címzett 2010-ben le-
vált a távfűtési hálózatról anélkül, 
hogy betartotta volna a törvényes 
előírásokat, most kiállítottak a 
nevére két számlát a fent említett 
összértékben, amely a Goscomnak 
az illető leválás miatti költségeit 
jelenti. Ugyanakkor felszólítják 
a címzettet, hogy 15 napon belül 
jelentkezzen a Goscomnál, hogy a 
leválási iratcsomóját a törvény ál-
tal megkövetelt iratokkal egészít-
se ki és fizesse ki a kért összeget. 
Ellenkező esetben perbe fogják. 

Emberünk nem egyedüli, 
aki ebben a helyzetben van. A 
Goscom adatai szerint tavaly 400 
ily módon levált személynek állí-
tottak ki ilyen számlákat, közülük 

viszont mindössze 72-en fizették 
ki a kért összeget. Idén, a szintén 
tavaly leváltak közül újabb 396 
személy kapott ilyen számlát, 
közülük 72 fizetett. A túlnyomó 
többség tehát nem.

„Milyen költségei voltak a 
Goscomnak az én leválásom mi-
att, amikor még engedélyt sem 
adtak? Ráadásul nyár volt, a rend-
szert kiüríteni nem kellett, a fű-
tőtesteket nem ők vágták le, sem-
miféle munkálatot nálam ők nem 
végeztek, akkor most mire kér-
nek pénzt?” – kérdezi egy másik 
érintett, akit már perbe is fogott 
a Goscom, és az októberi tárgya-
lást várja több sorstársával együtt. 
Azt mondja, ügyvédet fogadtak, 
és állnak a jogi eljárás elébe. 

„Tavaly augusztus végéig nem 
adtunk jóváhagyást a távfűtésről 
való leválásra, ennek ellenére so-
kan mégis áttértek a magánkazá-
nos fűtésre. Őket próbáljuk most 
legalitásba hozni azáltal, hogy be-
kérjük tőlük a törvény által előírt 
iratokat, illetve kiszámlázzuk ne-
kik a költségeinket” – magyarázta 
megkeresésünkre Fekete Ana, a 
Goscom igazgatója. Hogy milyen 
költségeiket? Elsősorban az úgy-
nevezett műszaki jelentés (referat 
tehnic) árát, amelyet a Goscom 
kell kiállítson minden, a távfű-
tésről levált lakás esetében, és 
amelynek az ára 500 lej – mondta 
az igazgató. Ezen felül pedig 128 
lej értékben felszámolták mind-
azoknak a munkálatoknak a költ-
ségeit, amelyeket egy-egy leválás 
nyomán el kell végezniük. Ide so-
rolta a rendszer leürítését, újbóli 
egyensúlyba hozását, a mérőmű-
szerek beállítását.

„Ezek mind a fizikához kap-
csolódó problémák, hiszen a táv-

fűtési rendszernek működnie kell 
akkor is, ha 10-en, és akkor is, ha 
20-an vannak rácsatlakozva” – 
magyarázta Fekete Ana. 

A Goscom idén tavasszal meg-
kezdte a jogi eljárásokat azokkal 
szemben, akik a kért összegeket 
nem fizették ki. Az igazgató el-
mondása szerint a perek nagy része 
most kezdődik, a legtöbb idézést 
– körülbelül 50-et – szeptember és 
október hónapokra küldték ki az 
adósoknak, ám egy lezárt per is van 
már, amelyet a Goscom nyert meg.

„A bíróság azon a peren nekünk 
adott igazat, és az alperes hölgy ki 
kell fizesse az általunk kért össze-
get. Úgy látjuk, hogy a törvény a 
mi oldalunkon áll. Mégsem lehet, 
hogy míg bármelyik szolgáltatónál 
egy egyszerű előfizető-változtatás 
is pénzbe kerül, a mi rendszerünk-
ről minden további nélkül lehessen 
leválni” – mondta Fekete Ana. 

Ami az idén leváltakat illeti, az 
igazgató szerint más a helyzet. Az 
568 levált személy közül 78 nevére 
állította már ki ezeket a számlákat 
a Goscom, és a 78 közül 51 már ki 
is fizette annak ellenértékét. 

„Azok közül is fizettek már pá-
ran, akik ellen a jogi eljárást már 
megindítottuk” – mondta Fekete 
Ana, és hozzátette: szerinte kor-
rekt módon állították ki a kifogá-
solt számlákat. 
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 Milyen költségei voltak 
a Goscomnak az én le-
válásom miatt, amikor 
még engedélyt sem ad-
tak? Ráadásul nyár volt, 
a rendszert kiüríteni 
nem kellett.
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emlékekből építkeztek. A Nosztalgia zenekar összeállása, vala-
mint a Csatószegi Nagymamák Nyugdíjas Csoport szervezte Régi hasz-
nálati tárgyak, fotók elnevezésű kiállítás jelentett közérdeklődésre számító 
újdonságot a hétvégén tartott Kisboldogasszony-napok programjában, 
Csatószegen. A Kolonics István Művelődési Egyesület hetekkel ezelőtt 
összehívta a Csíkszentsimon községhez tartozó falu zenészeit, így állt ösz-
sze az ünnepre az öt harmonikásból, egy szaxofonosból, egy prímásból és 
hat énekesből a Nosztalgia zenekar. A muzsikuslelkű résztvevők, akiknek 
többsége a mindennapokban nem él tehetségével, örömmel tett eleget a 
felhívásnak, és szombaton este régi nótákkal, ma már kevesek által ismert 
hallgatókkal örvendeztették meg a közönséget. A falunapi programok 
közül a nyugdíjasok klubja által megszervezett kiállítás is több figyelmet 
érdemel. Mindazok, akik a helyi kultúrotthonba látogattak tegnap, egy 
időutazás kellős közepébe csöppentek. Az idős nénik készségesen áll-
tak az érdeklődők rendelkezésére, mutogatták büszkén, melyik kendő, 
melyik ruha van az ő személyes ruhatárukból; a megsárgult fényképek 
segítségével rokoni szálakat tisztáztak ki, a faluról készült festményről, 
fényképekről visszaköszönő múlt sokakban elfeledettnek vélt emlékeket 
ébresztett. A használati tárgyak, írott emlékek, olvasó és imakönyvek kö-
zött helyet kapott Ősi czimere a csikszentkirályi nemes Bors családnak is, 
de szentképek, katonai emlékek, datálással ellátott törvényszéki végzések is 
megtekinthetők voltak a kiállításon.  szöveg és fotó: darvas beáta


