
Hol anyagi fedezet hiánya, hol ér-
dektelenség, hol egy-egy „szak-
vélemény” miatt nem került soha 
sorompó a zsögödfürdői vasúti 
átjáróhoz, noha 1990 óta több 
mint tíz baleset történt a csupán 
Szent András-kereszttel ellátott 
helyen. A két nappal ezelőtt be-
következett tragédia után újra 
vita alakult ki Csíkszeredában: 
szükséges-e ellátni sorompóval 
a vasúti átkelőt?
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Szélvédőtörmelék, olajfolt, 
friss virágok és égő gyertyák 
lapulnak a csíkzsögödi Szent 

András-kereszt tövében. Egy tíz 
év körüli fiú érkezik kerékpárral 
a vasúti átjáróhoz, kezében egy 
szál rózsa és egy újabb gyertya. 
„Csapattársam volt – mondja, 
miközben öngyújtójával kínlódik 
–, a reggel hallottam, mi történt. 
Az édesanyjának, aki tanárnőm, 
minden reménye benne volt, ké-
szült az olimpiára.”

Szabó Kevend János ál-
lítólag egy barátjáért indult 
Zsögödfürdőre hétfőn este fél ki-
lenc körül. Éppen akkor, amikor 
a Regio Trans sepsiszentgyörgyi 
járata elhagyta a csíkszeredai állo-
mást. „Párhuzamosan haladtunk, 
aztán váratlanul rákanyarodott az 
átjáróra, meg sem állt” – mond-
ja a mozdonyvezető, akinek fé-
kezni sem volt ideje. A Renault 
Mégane-t mintegy háromszáz 
méteren tolta, szinte maga alá 
gyűrve azt. A 24 éves, alpesi síben 
háromszoros országos bajnok fia-
talember azonnal meghalt.

Jánost a Szent András-kereszt 
kötelezte a megállásra, azonban 
nem tudni, miért nem vette azt 
figyelembe. Nem ő volt az egyet-
len: amint a vasúti átkelő melletti 

ház lakója meséli, az utóbbi húsz 
évben több mint tíz baleset tör-
tént ott, és csak a szerencsén mú-
lott, hogy nem több. „Sokszor azt 
látom, hogy fiatal legények úgy 
versengnek, melyikük mer áthaj-
tani a vonat előtt” – mondja. Az 
egykor a vasúttársaságnál dolgozó 
férfi viszont fenntartja a sorom-
pó szükségességét: „sok baleset 
megelőzhető lett volna”. Szerinte 
ugyanakkor további veszélyfor-
rás, hogy a sínek előtt egy méter-
rel hatalmas gödör tátong, amely 
a legkritikusabb helyen blokkol-
hatja az autó kerekét. „Én néha 
betömöm kaviccsal, de az csak 
ideig-óráig tart, a vasút vagy a vá-
ros pedig egy darab aszfaltot nem 
öntött volna bele” – mondja.

A Zsögödfürdőn lakó Gábor 
Elemér még 2003-ban megindult, 
hogy próbálja kitaposni az illeté-
keseknél: szereljenek sorompót 
a vasúti átjáróhoz. Az ő felesége 
is áldozata volt az illető vasúti 

átjárón történt balesetek egyiké-
nek – szerencsére túlélő áldozata. 
„2003-ban a város rendőrparancs-
nokához mentem, hogy segítsen, 
érjük el a vasútnál, hogy szerel-
jenek sorompót oda. Elküldött, 
hogy ez nem a rendőrség hatáskö-
re” – meséli.

2005-ben Ráduly Róbert 
Kálmán polgármesterhez írott 
kéréssel ment, aki azt ígérte, két 
hét múlva válaszolni fog. „Azóta 
is várom” – mondja Gábor. Kiszá-
molta: ha a Zsögödfürdőn lakók, 
illetve az ott működő lerakat jár-
műveinek számát vesszük alapul, 
naponta legalább 400 autó jár 
át rendszeresen a vasúti átjárón. 
Ehhez adódik hozzá a fürdőz-
ni, strandolni, kirándulni járók 
száma, így nem lehet a sorompó-
szerelés ellen érv az, hogy az ott 
áthaladó forgalom mértéke nem 
indokolja. 

Gábor Elemér egyszemélyes 
harcához kísértetiesen hasonlít 

az idén augusztus első felében 
zajlott aláírásgyűjtő akció. Miu-
tán a vasúti átjáró melletti, több 
baleset helyszínévé vált zebrán 
gázoltak halálra egy 13 éves kis-
lányt, aláírásgyűjtésbe fogott 
három civil szervezet, és a több 
mint 1000 aláírással alátámaszt-
va kérést nyújtottak be a pol-
gármesteri hivatalhoz, a megyei 
tanácshoz, a vasúthoz, a rendőr-
séghez és az útügyhöz, kérve az 
illető zebra biztonságossá tételét 
és a vasúti átjáró sorompóval való 
ellátását. Beadványukra a törvé-
nyes 30 napos határidőn belül a 
rendőrség, illetve az országutak 
gondnoksága válaszolt, mindket-
tő konzultációra is hívta a kezde-
ményezőket. Hivatalosan viszont 
sem a megyei tanács, sem a vasút-
társaság nem reagált, még a pol-
gármester álláspontjáról is csak a 
sajtóból értesültek. „Hajlamos va-
gyok azt hinni, hogy ha politikai 
érdek nincs, még az emberéletek 
sem számítanak” – fakadt ki ke-
serűen Dánél Sándor, a Nagycsa-
ládosok Egyesületének elnöke, az 
aláírásgyűjtés egyik lebonyolítója. 
Azt mondja, az augusztusi akciót 
követően a rendőrséggel együtt 
konkrétan, pontokba szedve ki-
dolgozták, mit kellene tenni az 
illető gyalogátjáró és vasúti átjáró 
biztonságossá tételéért, erre az el-
képzelésre vártak pozitív választ 
a polgármestertől. „Nem adtuk 
fel. Mindennap járunk, kopog-
tatunk, telefonálunk, próbáljuk 
jobb belátásra bírni a döntés-
hozókat. Sajnálatos, hogy ilyen 
rövid idővel a gyalogátjárón tör-
tént tragédia után újabb fiatal 

esett áldozatul, ezúttal a vasúti 
átjárón” – mondta Dánél a hétfő 
esti balesetre utalva. 

Nemcsak a civilek, a hivata-
los szervek is szorgalmazzák a 
fénysorompó vagy félsorompó 
felszerelését – amint Gheorghe 
Filip, a Hargita megyei rendőrség 
szóvivője elmondta, ők javasolni 
fogják ezt a megoldást. Hasonló-
képpen nyilatkozott a CFR egyik 
névtelenséget kérő magas rangú 
helyi beosztottja is, noha, mint 
fogalmazott, „valamennyi, eddig 
bekövetkezett baleset után kértük 
a brassói regionális központtól a 
fénysorompó felszerelését – ered-
ménytelenül.”

A brassói központtal egyéb-
ként a városvezetés is levelezett: 
néhány évvel ezelőtt, szintén egy 
hasonló balesetet követően kérvé-
nyezte a csíkszeredai polgármes-
teri hivatal, hogy a vasúttársaság 
szereljen oda sorompót. „Azt 
válaszolták, az ilyen kategóriájú 
átjárókhoz a normák szerint nem 
kell sorompó. És ezzel lezárták az 
ügyet. Politikai úton is próbál-
tunk közbenjárni, sikertelenül” – 
mondta megkeresésünkre Szőke 
Domokos, Csíkszereda alpolgár-
mestere.

Úgy tűnik azonban, a hétfői 
balesetet követően a politikai 
segítség ezúttal mégis kimozdít-
hatja a holtpontról a csíkzsögödi 
átjáró ügyét: Korodi Attila kép-
viselő tegnap megkereste Anca 
Boagiu közlekedési minisztert, 
hogy segítsen felszereltetni leg-
alább egy fénysorompót. „A mi-
niszter asszony azt mondta, mind 
a gyalogátjáró, mind a vasúti átjá-
ró ügyében támogat. Tudja ő is, 
milyen kegyetlen bürokráciával 
jár, de miután egyeztetek a pol-
gármesterrel és az illetékesekkel, 
Bukarestig visszük az ügyet” – 
mondta lapunknak az RMDSZ-es 
honatya.
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A minap az egyik megyénkbeli távhőszolgáltató illetékese 
azt nyilatkozta, hogy a hőenergia áralakítási folyamata „nem 
sokat változott”, a vállalat kiszámolja a termelési árat, majd 
azt jóváhagyatja az ANRSC-vel, vagyis az illetékes szak-
hatósággal. Hát ez nem épp így igaz, mert lehet, hogy nincs 
„változás”, de annál inkább van módosítás – és nem is akár-
milyen mérvű. Kezdenénk azzal, hogy eddig hatályban volt a 
központosított rendszer révén szolgáltatott lakossági hőener-
gia helyi referenciaára bevezetésére vonatkozó 2006/36-os 
kormányrendelet. Azt viszont a szeptember 2-án megjelent 
2011/69-es sürgősségi kormányrendelettel olyképpen módosí-
tották, hogy még a megnevezése is megváltozott. Az új meg-
fogalmazásban ez a következőképpen hangzik: „Kormány-
rendelet a lakossági hőenergia-ellátási központi rendszerek 
működésével kapcsolatos egyes intézkedésekre vonatkozóan”. 
A jogszabály szövegéből kikerült az ANRSC, azaz ennek a 
szakhatóságnak nincs már jóváhagyási jogköre, és nem létezik 
ezentúl helyi referenciaár sem. Az átfogalmazott 3-as szakasz 
értelmében a helyi közigazgatási hatóságok jóváhagyhatnak 
a lakosságnak leszámlázott hőenergiára vonatkozóan olyan 
helyi árakat, amelyek kisebbek, mint az előállítási, szállítási és 
elosztási ár. Következésképpen a szolgáltatók esetében nem csu-
pán a termelési árról van szó, hanem az általuk megállapított 
árba bele kell foglalni a szállítással és az elosztással kapcsolatos 
költségeket is, s az így képezett árat kell jóváhagynia az ille-
tékes helyi közigazgatási hatóságnak, azaz a helyi tanácsnak. 
Amennyiben a lakosság által fizetendő jóváhagyott ár kisebb, 
mint az előállítási, szállítási és elosztási ár, akkor a differen-

ciát a helyi költségvetésből kell biztosítani. Tiszta  ugye a kép. 
Mint ahogy az is, hogy egy az ár, amit „képez” a szolgáltató, és 
esetleg más, amelyet a lakosságnak kell fizetnie? Ez utóbbi csak 
akkor lehet kisebb az előbbinél, ha a kettő közötti különbözetet 
a helyi költségvetésből szubvencionálják. Érthető, ugye?

Más: hangoztatják azt is egyes távhőszolgáltatók, hogy 
ők nem drágítanak. Még szép. Mondjuk ezt, mert rendsze-
rint (legalábbis eddig) az általuk megállapított ár jóval 
nagyobb volt a lakosság által fizetettnél, lévén hogy annak 
egy bizonyos hányadát „átvállalta”, illetve szubvencionálta 
az állami, valamint a helyi költségvetés. Következésképpen, 
amennyiben az állami szubvencionálást nem vállalja át, il-
letve nem tudja átvállalni a helyi költségvetés, az érintett fo-
gyasztók jelentős hányada az eddiginél jóval többet fog fizet-
ni. Az is igaz viszont, hogy ezentúl is lesz úgynevezett fűtési 
segély, amelynek jogosultsági kritériumait a 2011/70-es sür-
gősségi kormányrendelet, valamint a mai lapszámunkban 
ismertetett 2011/920-as kormányhatározat szabályozza. 
Ennek a segélynek is két összetevője van: részben az állami 

költségvetésből folyósítandó, részben pedig a helyi költségve-
tésekből. Ez utóbbit illetően az ország számos településén 
még nem született döntés, és azt is tudni kell, hogy a szó-
ban forgó jogszabályok nem teszik kötelezővé a fűtéssegély-
nyújtást a helyhatóságok számára. Egyetlen dolog kötelező 
számukra: a hőenergia előállítási, szállítási és elosztási ára 
jelentette összeg tíz százalékának átvállalása. Ilyen körül-
mények között talán mindenki számára nyilvánvaló, hogy 
nem szabad összemosni a szolgáltatók által megállapított 
árat azzal, amit az egyik vagy a másik tömbházlakó fizetni 
fog. Az pedig nem vigasztalhat senkit, hogy az egyik szolgál-
tató „az idén a tavalyi áron fűt”. A tavalyi ár az idén lehet, 
hogy többet fog jelenteni egyes tömbházlakók esetében!

És van egy másik ügy is. Hangoztatják a szolgáltatók, hogy 
ők nem nyúlnak hozzá az általuk képzett árakhoz, s amikor ezt 
hangoztatják, azt a látszatot keltik, miszerint örvendenünk kel-
lene. Hát nem örvendünk. Mint ahogy annak sem örvendünk, 
hogy a jelentős korszerűsítési, rehabilitálási, veszteségcsökkentési 
munkálatok ellenére sem mutat csökkenő tendenciát az a fránya 
hőenergia-előállítási, -szállítási és -elosztási ár. Márpedig csök-
kenniük kellene, mert azok a beruházások nem öncélúak, arra 
hivatottak, hogy olcsóbbá tegyék a terméket, azaz a hőenergiát. 
És ha valami kiigazításra szorul, akkor az az, mármint az ár, 
de nem felfelé kell kanyarítani, hanem lefelé.

Tiszta vizet a pohárba
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