
Közel 115 ezer lejes tartozást 
halmoztak fel a csíkszeredai 
tömb házlakók a Harvíz Rt.-vel 
szemben. A vízszolgáltató kö-
zölte a lakószövetségekkel: ok-
tóber 30-ig vár, utána elzárja a 
vízcsapokat.
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Tíz lakószövetségi társulást 
szólított fel mostanig a 
Harvíz Rt. a felgyűlt tar-

tozások haladéktalan törlesztésé-
re – közöttük olyanokat, amelyek 
öt-hatezer lej körüli összegekkel 
tartoznak, de olyant is, amelynek 
már 15 ezer lejt meghaladó adós-
sága gyűlt fel. „A legreményte-
lenebb esetet a Gyermek sétány 
1-es és 2-es tömbháza jelenti, ott 
a 11 ezer lejt is meghaladja a 150 
napnál régebbi számlák értéke” 
– közölte Fülöp Árpád Zoltán, 
a Harvíz Rt. főkönyvelője. Azt 
mondta, Csíkszeredában csak a 
tömbházlakók 114 471 lejjel tar-
toznak a szolgáltató vállalatnak, 
ehhez jön még a magánházban 
lakók 64 ezer lejes, 45 napnál 
régebbi adóssága, illetve a cégek 
135 ezer lejes elmaradása.

Haladék a hónap végéig
A vízszolgáltató türelme el-

fogyott, ezt bizonyítják azok a 
felszólítások, amelyeket az adós 
lakószövetségeknek küldtek, és 
amelyeket ez utóbbiak a lépcső-
házakba is kiragasztottak. Ok-
tóber 30-ig kaptak haladékot 
számláik rendezésére, ellenkező 
esetben a lakószövetséghez tar-
tozó lépcsőházak víz nélkül ma-
radnak.

„Reméljük, a jól fizető szom-
szédok nyomást gyakorolnak a 

nagy közköltség-tartozásokat 
felhalmozókra, és azok törlesz-
tik az elmaradásukat, mert a la-
kószövetség kezében nincs valós 
eszköz a tartozások behajtásá-
ra” – mondta az egyik általunk 
megkeresett lakószövetségi tár-
sulás vezetője. A perindítás az 
egyetlen lehetőségük az adósok-
kal szemben, ám az időigényes, 
akár évekig is eltart – állította. 
Ennek ellenére próbálkoztak 
már perrel, az eredmény viszont 
csupán annyi volt, hogy a jogi 
eljárástól megijedt lakó törlesz-
tett valamennyit a tartozásából, 
de utána ismét elhanyagolta a 
közköltségfizetést.

Nem csak az adóst érinti
„Nem tudom, mihez kez-

dünk, ha a szomszédunk miatt 
az egész lépcsőház víz nélkül ma-
rad” – dohogott az egyik lakó, 
akinek a lépcsőházában meg-
jelent a Harvíz Rt. felszólítása. 
Elmondása szerint a szomszéd, 
„aki miatt ide jutottak”, már évek 
óta nem fizet közköltséget – a 
büntetőkamatokkal együtt több 
mint 20 ezer lejre rúg a tartozá-
sa –, bár a felesége már hónapok 
óta külföldön dolgozik. A felhá-
borodott lakók állítólag veréssel 
is fenyegették a jelenleg mun-
kanélküli fiatalembert, aki csak 
vonogatta a vállát: nincs miből 
fizessen.

„Nincs lehetőség arra, hogy 
csak az adósoktól vegyük el vi-
zet, ezek a rendszerek sajnos 
nem úgy voltak kiépítve, hogy ez 
megoldható legyen. Hiába, hogy 
egy lépcsőház lakóinak 70 száza-
léka rendesen fizet, rájuk is ve-
tül a büntetés” – mondta Fülöp 
Árpád Zoltán. Hozzátette: ha 

megoldható volna a szolgáltatás 
felfüggesztése a lakásokon belül, 
már rég víz nélkül hagyták vol-
na a nem fizetőket, nem várták 
volna meg, hogy idáig fajuljon a 
helyzet. Csak hát tekintettel vol-
tak a rendszeresen fizető szom-
szédokra. Akkor is őket próbál-
ták szem előtt tartani, amikor 
nem a szolgáltatás felfüggesztése, 
hanem csak a víz nyomásának 
csökkentése mellett döntöttek, 
ám kiderült: sok esetben a felső 
emeleteken lakó, rendszeresen 
fizetőknél alig csorgott a víz a 
csapon, míg az éppen földszin-
ten lakó adósnak nem okozott 
gondot a figyelmeztető jellegű 
beavatkozás.

Egy tévhitet is szétoszlatott 
Fülöp Árpád Zoltán: nem igaz, 
hogy a hideg vizet nem zárhatja 
el a szolgáltató a felhalmozott 
tartozások miatt – ez tételesen 
szerepel is a lakástulajdonosi 
szövetségekkel kötött szerző-
désben.
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Körkép
csík

Az elmúlt hetek-hónapok egyik forró témája a választások 
időpontjának megállapítása. Tény, hogy a normális sorrend az 
lenne, ha a helyhatósági választások a parlamentiek után len-
nének – Romániában ez éppen fordítva van. A legmarkánsabb 
javaslat a választások egyszerre tartása, amit a PD-L, úgy tű-
nik, mindenképpen szeretne átvinni. 

Milyen hatással lenne a magyar pártokra a helyhatósági 
és a parlamenti választások összevonása? A politikusok egy-
előre kerülik az egyértelmű választ erre a kérdésre, ami azt 
jelenti, hogy lázasan folynak a véleményezések és a találga-
tások a kulisszák mögött. 

Azt mondhatni, hogy a nemrég bejegyzett magyar párt-
nak, az EMNP-nek kedvezne az, hogy csak ősszel legyen az első 
megmérettetése. Addig építhetné a szervezeteit, ismertethetné a 
jelöltjeit, elvégezhetné a pártalapítás utáni elkerülhetetlen szer-
vezési munkát. Ez csak elméletileg igaz. Valójában az EMNT-
nek az kedvezne, ha minél hamarabb lennének a választások. 
Ugyanis, kommunikációs szempontból ők egy mítoszra építenek. 
Azt állítják, hogy náluk csupán olyan emberek politizálnak, 
akik újak ezen a területen, akik eddig kimaradtak a közéletből, 
esetleg olyan értékes emberek, akiket éppen értékességük és elve-
ik miatt üldöztek el az RMDSZ-ből, ők hitelesen képviselik az 
autonómiát stb. Minél inkább késleltetik a választásokat, annál 
inkább elveszti erejét ez a fajta érvrendszer. Amikor kezdenek 
kiépülni a szervezetek, akkor kiderül, hogy nincs annyi friss arc, 

be kell vonni „régi motorosokat” is, olyanokat is esetleg, akiknek 
ez már a harmadik politikai stációja lesz. Hogy az autonómi-
áról beszélni könnyű, épkézláb megvalósítási tervet letenni az 
asztalra nagyon nehéz. Közben viszonyulni kell az MPP-hez 
is, át kell vonzani embereket, vagy átjönnek maguktól is. Ekkor 
már összemérhetők lesznek helyi szinten a jelöltek, és nem lehet 
már mindent az RMDSZ-ből való kiábrándultságra építeni. 
Ugyanakkor az RMDSZ-nek kedvez majd az is, hogy a buka-
resti szerepre szánt politikusok kölcsönösen erősíthetik egymást a 
helyi jelöltekkel, és a választók inkább hajlamosak lesznek nem 
váltogatni az íveket a szavazófülke magányában. Az EMNP 
felől egyelőre nem jönnek jelzések a kérdéssel kapcsolatban, de 
az, hogy a helyi szervezetek felállítását másodrangú kérdésnek 

nyilvánította a párt ideiglenes vezetése, azt mutatja, hogy nem 
akarják elhamarkodni a projekt „lehozását a földre”. Ugyanak-
kor pénzügyi gondokkal is szembesülhetnek a pártépítés során: 
ugyanis nem tavaszig kell elegek legyenek a Magyarországról 
kilobbizott források, hanem a jövő ősz végéig. Amíg esetlegesen 
meg nem nyernek néhány önkormányzatot, addig el kell tarta-
ni a szervezetet. Ugyanakkor rossz hír az is, hogy Szlovákiában 
előrehozott választások lesznek – a magyarországi forrásokra 
majd mások is igényt tartanak. 

Az egész dolog hátrányos lehet az erdélyi magyarságnak: 
ha egyszerre lesznek a választások, akkor elvileg kisebb az esélye 
a „kiegyezésnek”. Idetart azonban az is, hogy kevesen vannak 
azok, akik szerint – bármilyen választási időponttal számol-
junk is – az EMNP alkura lenne hajlandó az RMDSZ-szel.  
Az MPP szempontjából is jobb lenne a választásokat miha-
marabb megtartani – így elkerülhetnék azt, hogy tagságuk 
átszivárogjon az új pártba. A két alakulat közötti nyílt konf-
rontáció mindkettőjük esélyét csökkentené.

Úgy tűnik, az RMDSZ-nek használna, ha a választásokat 
ősszel tartanák – feltéve, ha az ország gazdasága működni kezd, 
és lehet néhány engedményt tenni a költségvetési szigor mellett.

Egy dolog biztos: minden politikai műhelyben lázasan foly-
nak a kalkulációk. Biztos, hogy a közeljövőben megindulnak a 
nyilvános véleményezések is. A jövő év folyamán pedig meglát-
juk, kinek milyen kártyák vannak a kezében. 

Kinek kedvez az őszre 
halasztott voksolás?
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TeTemes TARTozásoKAT HAlmozTAK fel A lAKóK

A csapok elzárásával fenyeget a Harvíz

hargitanépe

A nem törlesztők miatt teljes csíki lakószövetségek maradhatnak víz nélkül


