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Nehéz helyzetbeN baláNbáNya

Víz és villany nélkül maradhatnak
halmozódnak a gondok balán
bányán: a tanintézmények fűté
se mellett akadozik az utcai vi
lágítás, és ami a legsúlyosabb, 
a háztartások ivóvízellátása is. 
az elektromos infrastruktúra 
egyes elemei ugyanis az egy
kori bánya tulajdonában voltak, 
de ezeket a felszámolás során 
értékesítették, így a pumpaház 
és a derítőállomás áram nélkül 
maradt.
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Az elmúlt héten több orszá-
gos tévécsatorna vetített 
döbbenetes képsorokat 

nagykabátban tanuló diákokról, 
a jéghideg fűtőtestekre helyezett, 
nulla Celsius-fok körüli hőmér-
sékletet mutató hőmérőkről. 
Mint ismeretes, a helyi önkor-
mányzat által a gázszolgáltató felé 
felhalmozott mintegy 40 ezer lejes 
adósság miatt a szolgáltató elzárta 
gázcsapot. A gyerekeknek előbb 
csökkentett időtartamú – 35, 
majd 25 perces – tanórákat tar-
tottak, majd a hideg miatt egyes 
tanintézményeket kénytelenek 
voltak bezárni a működtetők, bár 
időközben a kormány tartalék-
alapjából 40 ezer lejt utaltak ki a 
helyzet orvoslására. A probléma 
megoldása érdekében Borboly 
Csaba megyeitanács-elnök pén-
teken felkereste a Havasi Gyopár 
óvodát és az 1-es számú iskolát – 
lásd keretes írásunkban.

Az „RMDSZ-ellenőrzést”
okolja Mereş
„Egyelőre azt tudjuk, hogy a 

kormány az elmúlt szerdai ülésén 
az 1001-es határozatával jóvá-
hagyott számunkra 40 ezer lejt. 
Idő kell azonban, amíg az összeg 
a pénzügyi tárcától eljut hozzánk, 
közismert az adminisztrációban 

tapasztalható késedelem. Decem-
ber közepe előtt nem hinném, 
hogy bármi is megoldódna, vé-
leményem szerint az idei tanévet 
már nem tudjuk megmenteni” – 
adott hangot pesszimista meglátá-
sainak Mereş Mihai, Balánbánya 
polgármestere. Az elöljáró nem 

rejtette véka alá neheztelését, ami-
ért szerinte az említett kormány-
ülésen Gyergyó vidéki tanintéz-
mények számára fejlesztésre is 

hagyott jóvá összegeket a kabinet, 
míg a súlyos gondokkal küszködő 
balánbányai tanintézmények szá-
mára nem juttattak beruházásra. 

„Csak oda ment pénz, ahol telje-
sen az RMDSZ ellenőrzése alatt 
állnak a dolgok” – vélekedett 
Mereş. Hozzátette, a tanintézmé-

nyek gondjai mellett egyéb súlyos 
problémákkal is küszködnek, 
amelyek miatt veszélybe került az 
ivóvíz-szolgáltatás és a település 
utcai világítása.

Szellemváros víz 
és villany nélkül
„A bánya egyes aktívumainak 

az eladása miatt ivóvíz nélkül ma-
radhat a város, hiszen a kereskedel-
mi minisztérium illetékesei a fel-
számolás során eladták az egykori 
bánya tulajdonában levő elekt-
romos vezetékeket, így a szenny-
víztisztító állomás és a pumpaház 
áram nélkül maradt. Sürgősen egy 
saját trafóházat kellene építeni és 
beüzemelni az említett probléma 
felszámolására, amely legkevesebb 
újabb 10 ezer lejébe kerülne a vá-
rosnak. Az összeg azonban nem áll 
a rendelkezésünkre, nem tudom, 
honnan lehetne elővarázsolni, an-
nál is inkább, hogy a helyi tanács 
költségvetésében előirányzott 
bevételt egyáltalán nem tudtuk 
megvalósítani, szegények az em-
berek, sokan nem tudják befizet-
ni az adókat és illetékeket, így a 
hivatal alkalmazottjainak a bére-
zésével is gondok lesznek” – vetí-
tette elő a jövőképet Balánbánya 
polgármestere.

Miután két hete leállt a tanítás a balánbányai Havasi Gyopár óvodá-
ban, és csak 25 perces órákat tartanak az 1-es számú iskolában, a két 
intézményt pénteken  helyzetfelmérés céljából meglátogatta Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki a helyszínen a tanári 
személyzettel és a helyi elöljárókkal egyeztetett a probléma orvos-
lásának lehetőségeiről. – A balánbányai oktatási intézmények nem 
először küszködnek hasonló gondokkal: egy sajátos – és rossz – he-
lyi pénzügyi szemlélet miatt a helyi tanács a szociálisan érzékenyebb 
területeket tudatosan pénz nélkül hagyta a várt – és „különleges 
nemzetiségi helyzetükre való hivatkozástól remélt – bukaresti eseti 
különtámogatások reményében. A gazdasági válság viszont ezeket 
felülírta, ezért most a sajtón keresztül igyekeznek a polgármesteri 
hivatal és a helyi román pártok képviselői előnyt, pénzt szerezni – 
mondta Borboly.

Az említett balánbányai intézményekben a múlt évben is csak a 
megyei tanács és a kormány támogatásával tudták folytatni a távhő-
szolgáltatást. A megyei tanács tavaly októberben elnöki rendelettel 
25 000 lejt különített el fűtésre a helyi tanácsnak, miután korábban, 
2010 elején 110 000 lejt utalt át az önkormányzat számlájára, hogy 
az összeget célirányosan az óvoda korszerűsítésére és szigetelésére 
költsék. A helyi tanács azonban nem erre a célra költötte a pénzt, 
ahogyan azt a 151 000 lejt sem, amelyet 2011 elején utalt át a me-
gye. Idén ősszel Kelemen Hunor parlamenti képviselőnek, szövetségi 
elnöknek sikerült 40 000 lej kormánypénzt szereznie az óvoda fűtés-
tartozásainak törlesztésére, amit a Balánbányai Polgármesteri Hiva-
tal úgy osztott el, hogy egyenlően törlesszen a többi tanintézet tarto-
zásából is, emiatt viszont a négy oktatási intézményből egyetlenegy 
sem folytathatja tevékenységét. Az összeg négybe osztása viszont azt 
jelentette, hogy a fűtésszolgáltatás – a teljes adósság törlesztésének 
elodázása miatt – sehol sem indult újra.

A megyeitanács-elnök most azt kérte számon a helyi tanácson, 
miért nem célirányosan költötték el a pénzt. Az óvodai látogatás ide-
je alatt megjelent Mihai Mereș polgármester, aki éppen a sürgősen 
összehívott helyi tanácsülésről érkezett, amelyen a Kelemen Hunor 
parlamenti képviselő közbenjárására kiutalt kormánytámogatások 
egyenlő elosztásáról döntöttek. Borboly arra figyelmeztette a pol-
gármestert, hogy a kormánytámogatásokat az óvoda javára különí-
tették el, ugyanakkor szembesítette a fiktív pénzekre, azaz meg nem 
nyert pályázatokra és támogatói pénzekre támaszkodó költségvetés 
elfogadásának következményeivel, és kivizsgálást, illetve a felelősök 

megbüntetését helyezte kilátásba.  Borboly jelezte, hogy hétfőn a 
megyei tanács szakemberei részéről megoldási lehetőséget vázolnak 
fel levélben, amelyre még aznap várja a határozott és vállalásokat tar-
talmazó választ a polgármestertől. Előrebocsátotta viszont, hogy az 
eddigi gyakorlattal ellentétben nemcsak további támogatást fognak 
adni, hanem az év hátralevő részében a polgármesteri hivatal költség-
vetése tartható javításának módszerét dolgozzák ki, amelyet javasolni 
fognak a helyi tanácsnak.

– Az óvoda könyvelőjétől megtudtam, hogy az intézmény fűtés-
számlája havi kétezer lej. Például ha a helyi tanácsosok lemondanának 
havi javadalmazásukról, akkor két hónapot lehetne kifizetni egyetlen 
havi tanácsosi tiszteletdíjból – mondta Borboly Csaba, egyéb javasla-
tokat is téve: a szolgálati mobiltelefonokat vonják meg a polgármes-
teri hivatal alkalmazottjaitól, csökkentsék a közvilágítás időtartamát, 
vagy faragjanak le a hivatal üzemanyagköltségeiből, külföldi utazáso-
kat ne számoljanak el, valamint mérsékeljék a fűtést a városházán.

Mihai Mereș elmondása szerint szerdán egyeztet a szolgáltatóval 
a távfűtés újraindítása érdekében. A megyei tanács elnöke hétfőn le-
vélben fogja felkérni a polgármesteri hivatalt, hogy még aznap for-
dítsa az óvodára a Kelemen Hunor képviselő által szerzett összeget, 
ehhez a feltételhez kötve a megyei tanács segítségét. A pénzeket a 
polgármester sürgősségi rendelettel utalhatja eredeti rendeltetési he-
lyükre. Első lépésként az óvoda, majd az iskola fűtését kell újraindí-
tani, aztán a líceum következhet.

Balánbányai utcakép. Az önkormányzati kassza kong, így nemcsak hideg, sötét tél is várhat az egykori bányászváros lakóira

Újra segítséget nyújt balánbányának a megyei tanács, de ezúttal feltételeket szab

„Sürgősen egy saját tra
fóházat kellene építe
ni, amely legkevesebb 
10 ezer lejébe kerülne 
a városnak. Az összeg 
azonban nem áll a ren
delkezésünkre, nem tu
dom, honnan lehetne 
elővarázsolni. A helyi 
tanács előirányzott be
vételét egyáltalán nem 
tudtuk megvalósítani, 
szegények itt az embe
rek...”


