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Körkép
csík

Követve a közösségünkben végbemenő változáso-
kat, egy szomorú és egyre erőteljesebb jelenségre lehet 
felfigyelni. Arra, hogy lassan csak nyúlványai leszünk 
a magyarországi közéletnek (illetve a bukaresti ro-
mánnak). Közben egyre kevesebbet figyelünk itthoni 
helyzetünkre, közös helyzetünkre. Tájékozottabbak va-
gyunk arról, hogy ki mondjuk  Debrecen polgármestere 
(vagy Bukaresté), mint arról, hogy ki Szatmárnémeti 
magyar városvezetője. Mi  több, míg sokan Győzikét 
előszeretettel beengedik otthonukba (képletesen szólva, 
természetesen), addig a nem székelyföldi magyarokkal 
szemben egyre bizalmatlanabbak vagyunk (és ez a bi-
zalmatlanság onnan errefelé is igaz).

Miközben a magyarországi közéletről határozott 
véleményünk van, importáljuk onnan a törésvonalakat 
is. Törésvonalakat, amelyeknek ott talán megvan az 
értelme, Erdélyben azonban semmi szükség rájuk. Az 
erdélyi magyar közösség széttöredezik: nem tudtunk 
kiépíteni egyetlen saját központot, közösségi, politikai 
életünk központját, amely a központ minden vonzásá-
val, de szervezőerejével is bírjon. Így apróbb gócpontok 
létesültek, és ezek pedig a közösség életére meghatározó 
befolyással bíró nagy központok felé (Bukarest és Bu-
dapest) egyedi módon kezdenek tájékozódni. Erre ját-

szanak az említett hatalmi centrumok is, amikor fo-
lyamatosan alakítják viszonyukat a romániai magyar 
társadalommal. 

Az RMDSZ első kongresszusán komoly vita alakult 
ki arról, hogy milyen központú legyen a szervezet. Ak-
kor az érdekképviseleti és szervezeti központ kettősségé-
nek kényszere alatt döntöttek a „kétfejűség mellett”: va-
gyis Kolozsvár a központ, de Bukarestben a legerőssebb 
a jelenlét. A közösség széttöredezésének jelenségét a mé-
dia tükrözi a leginkább: a székelyföldi médiafogyasztó 
helyi, budapesti és bukaresti hírekkel szembesül első-
sorban (az ezek közötti sorrendet ki-ki maga választja 
meg), a sorstársaira vonatkozó (nem katasztrófaszerű) 
hírekre fel sem figyel, időt sem szentel az ilyen típusú 
információkra. 

Erdélyben oda jutunk lassan, hogy nem ismerjük 
egymást (még a Székelyföldön belül is komoly problé-
mává növi ki magát ez a jelenség). És nem ismerjük az 
elitjeinket sem. Ismerjük a helyi eliteket, de a kolozs-
váriakat például már nagyon kevesen. Nincs is olyan, 
Erdély-szerte jelentős médiaerőt képviselő platform, 
amelyik ezeknek megnyilvánulási fóruma lehetne. Ez 
komoly veszélyeket rejt magában. A legnagyobb ezek 
közül talán az, hogy lassan nem fogunk tudni a köz-
nép szintjén meg fogalmazni egy olyan közös célt, ami 
mindegyik erdélyi magyarra érvényes, amit bármelyi-
künk felvállal. 

Ahogy az idő telik, úgy válik a folyamat egyre ne-
hezebben visszafordíthatóvá. És az, ami évszázadokon 
keresztül egy meghatározott gondolkodási és politikai 
tér volt – vagyis Erdély –  kolóniává válik. A konkvisz-
tádorok már itt vannak, és érdekeiket egyforma kegyet-
lenséggel próbálják győzelemre vinni, mindegy, hogy 
keletről vagy nyugatról jönnek. Ellenállni csak akkor 
tudunk, ha Erdély fogalmát újra élővé tesszük. 

Erdély
 NézőpoNt n Isán István Csongor

Fűtésdrágulás Csíkszeredában

Nem ötven, csak harminc százalék

hargitanépe

kompromisszumos döntés szü
letett a csíkszeredai önkor
mányzat pénteki ülésén az 
ok tóber 1jétől érvényes fűtés
árnövekedés kapcsán: meg
szavazta a testület a drágulást 
eredményező határozatot, de 
nem abban a formában, amely 
50 százalékos árnövekedést je
lentett volna a lakóknak.

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

Körülbelül 30 százalékkal 
kell többet fizetniük a táv-
fűtésért a csíkszeredaiak-

nak október elsejétől, miután pén-
teki ülésén a helyi önkormányzati 
testület elfogadta az erre vonatko-
zó határozatot. A döntés nem volt 
egyszerű – mint Ráduly Róbert 
Kálmán polgármester is elmondta, 
több variácón is gondolkodtak. 

Mint ismeretes, a Boc-kabinet 
szeptemberben jelentette be, 
hogy többé nem nyújt kormány-
zati ártámogatást a távhőre, az 
önkormányzatokat pedig kötelez-
te, hogy a gigakalória előállítási 
árának minimum 10 százalékát 
állják szubvencióként. Ha csak 
a kötelezővé tett 10 százalékot 
fedezte volna az önkormányzat, 
ahogy az a már korábban ismer-
tetett határozattervezetben szere-
pelt, mintegy 50 százalékkal fizet-
tek volna többet a lakók a fűtésért 
idén, mint tavaly, ezzel szemben a 
végleges tanácsi döntés körülbelül 
21 százalékos támogatásról szól.

Ez számokban a következő-
képpen néz ki: Csíkszeredában a 
gigakalória előállítási ára 382,9 lej, 
a lakók eddig 229,2 lejt fizettek 
gigakalóriánként (a különbséget a 
kormány, illetve az önkormányzat 
fedezte). Ezentúl 299 lejt fizetnek, 

a 83,91 lejes különbséget pedig az 
önkormányzat állja.

„Kiszámoltuk: ezen a télen 
ez a támogatás mintegy egymil-
lió eurójába kerül a városnak” – 
mondta a polgármester. 

A tanácsi határozat még egy 
fontos pontot tartalmaz: ez az 
önkormányzati támogatás csak 
erre a télre, azaz jövő év márciusá-
ig érvényes, 2012. április elsejétől 
a lakosság számára 335 lejbe fog 
kerülni a gigakalória ára.

„Ez jelzés a lakosság számára, 
hogy aki úgy gondolja, azt az árat 
nem tudja majd megfizetni, legyen 
lehetősége jövő nyáron egyéni fű-
tésre áttérni” – mondta a tanács-

ülést követő sajtótájékoztatóján 
Antal Attila alpolgármester.

Civil érdeklődés
Igen ritka a péntekihez hasonló 

tanácsülés Csíkszeredában, ugyanis 
nagyszámú civil ült a tanácsteremben 
– helyi polgárok, akik a napirenden 
szereplő különböző témák után ér-
deklődtek. A legtöbben persze a fű-
tésár miatt voltak ott – a tanácsüléssel 
egy időben mintegy 35, többnyire 
nyugdíjas személy tüntetett a város-
házával szemben lévő Vár téren a drá-
gítás ellen –, de volt néhány taplocai 
polgár, akik az ottani terelőút meg-
építését szorgalmazták, és ott voltak 
azoknak a civil szervezeteknek a kép-

viselői is, akik a zsögödi gyalogátjáró, 
illetve vasúti átjáró biztonságossá té-
teléért harcolnak. Ez ügyben egyéb-
ként két említésre méltó mozzanata is 
volt a tanácsülésnek: még a napirendi 
pontok előtt állásfoglalást fogadott 
el a tanács, amelyben felkérik a Szál-
lításügyi Minisztériumot, az ország-
utak gondnokságát, illetve a Román 
Vasúti Társaságot, hogy intézked-
jenek a két említett, több baleset 
helyszínévé vált átjáró biztonságossá 
tétele érdekében. A jelen lévő civil 
szervezetek képviselői pedig egy be-
adványt tettek le a városháza asztalá-
ra, amelyben kifogásolják a zsögödi 
gyalogátjáró átmeneti felszámolására 
vonatkozó döntést.

lesz ügyeleti központ
Bár a fűtésárdrágítás tartott 

számot a legnagyobb érdeklő-
désre a pénteki napirendi pon-
tok közül, születtek még a ta-
nácsülésen más, ugyancsak fon-
tos döntések is. Ilyen például a 
családorvosi ügyeleti központra 
vonatkozó döntés, amelynek 
értelmében megkezdik a köz-
pontnak helyet adó Testvériség 
sugárúti ingatlan átalakítását. 
Antal Attila szerint a munká-
latok körülbelül egy hónapot 
– hat hetet vesznek igénybe, 
utána tulajdonképpen indulhat 
a családorvosi ügyeleti rendszer 
Csíkszeredában. 

Bár ezúttal elnapolták az erre 
vonatkozó határozatot, mégis 
fontos téma, hogy jövőtől az Eco 
Csík Kft.-vel kíván szerződést 
kötni Csíkszereda önkormány-
zata az Ave Huron helyett a köz-
tisztasági szolgáltatásokra. Ez a 
cég egy önkormányzati fejlesztési 
társulás cége, amelynek tagjai az 
alcsíki önkormányzatok, illetve 
Csíkszereda, és ez a cég néhány 
alcsíki faluban már végzi a hul-
ladékszállítást. Mivel azonban 
többen úgy vélték, nincs megfe-
lelőképpen előkészítve a határo-
zat, az erre vonatkozó döntést el-
napolták, ám azt megszavazták, 
hogy a 900 ezer lejt az Eco Csík 
Kft. rendelkezésére bocsássák 
tőkenövelés céljából, hogy a cég 
tudjon felkészülni a csíkszeredai 
szolgáltatásra. 

Szintén közérdeklődésre tart-
hat számot, hogy a tanács idénre 
is megszavazta a 65. életévüket 
betöltött személyek melegvízfo-
gyasztásának támogatását a 2011. 
november 1.– 2012. március 31. 
közötti időszakra. 

A fűtésár 50 százalékos emelése ellen némán tüntető idős csíkszeredaiak a Vár téren. Civil összefogás fotó: tamás attila


