
Hétfőtől újra elkezdődik három 
balánbányai tanintézményben 
az oktatás annak a tegnapi 
megbeszélésnek köszönhetően, 
amelyen a prefektusi hivatal és 
a megyei tanács szakemberei, 
Balánbánya város önkormány-
zatával közösen megoldást ta-
láltak a fűtésgondokra.

Tamás Attila
tamas.attila@hargitanepe.ro

Hétfőn újraindul a gázszol
gáltatás három ba lán
bányai tanintézményben, 

amennyiben a Hargita Gáz szakem
berei megfelelőnek találják a hét fo
lyamán esedékes kiszállásaik során 
a majdnem egy éve nem üzemelő 
gázvezetékrendszert. 

– Amennyiben a szerviz után 
műszaki szempontból biztonsá
gosnak bizonyul a rendszer, elin
dul a gázszolgáltatás – közölte La
dányi László Zsolt, Hargita megye 
prefektusa. 

Kedden ült össze a megyei tanács 
elnökének kezdeményezésére az a 
különbizottság, amely a balánbányai 
tanintézmények fűtési gondjait ele
mezte. A bizottság ugyanakkor meg
vizsgálta Balánbánya város költség
vetését, 128 ezer lejt felhasználatlan 
találva. Ennek eredményeképpen si
került megoldani a megyei tanács és 
a prefektusi hivatal, illetve a pénzügy 
szakembereivel együtt a balánbányai 
fűtésproblémát.

Tegnap a balánbányai polgár
mesteri hivatal vezetőivel találkoztak 
a Hargita Gáz szolgáltató vezetői, a 
megbeszélésen részt vett a megyei ta
nács elnöke és a főtanfelügyelő is. 

– Sikerült közös nevezőre jutni, 
és úgy néz ki, hogy hétfőtől elindul a 
gázszolgáltatás a négy tanügyi intéz
ményből háromban – számolt be a 

tárgyalás eredményeiről a prefektus. 
Sikerült komoly összeget találni, 
emellett a megyei tanács is jelentős 
összeggel támogatja a szolgáltatás 
újraindítását.

Végeredményben közel 250 
ezer lej gyűlt össze, amelyből 128 
ezer lej Balánbánya költségvetéséből 
jön – jegyezte meg a prefektus. – A 
Hargita Gáz is hajlandó volt lemon
dani egy elég nagy összegről, hiszen 
ők már pereskednek a balánbányai 
tanintézményekkel, és a bíróság már 
jóváhagyta néhány kérésüket. 

Hozzáfűzte, a szolgáltató le
mond az összegeknek az infláció 
mértékével való aktualizálásáról, ami 
közel ötvenezer lejt jelent. 

Az egyeztetések alapján arra 
jutottak a tárgyaló felek, hogy min
denképpen el kell indítani az 1es 
számú általános iskolában, a közép
iskolában és az óvodában az okta
tást, mert a tanulók sínylik meg a 
legjobban a fűtéshiányt. Fontos, 
hogy az idén érettségizők megsza
kítások nélkül tudjanak készülni az 
év végi vizsgákra. 

– Egyetlen iskola helyzete még 
kérdéses – jegyezte meg a prefektus 
–, de annak diákjai vagy a szakkö
zépiskolában, vagy az általános is
kolában tanulhatnak mindaddig, 
amíg meg nem találják a végső meg
oldást az ő iskolájukban is.

Balánbánya polgármestere 
ígéretet tett a jelenlévőknek arra, 
hogy az önkormányzat az ese
dékes számlákat ezután kifizeti. 
Feltehetően a költségvetés mó
dosításával úgy csoportosítják át 
az összegeket, hogy a gázszámlák 

kifizetése ne okozzon problémát a 
téli időszakban.

– Reméljük, hogy ezekkel az in
tézkedésekkel egyszer s mindenkorra 
megoldódik ez a gond Balánbányán 
– összegezte a prefektus.

– Bebizonyosodott, hogy pár
beszéddel helyben meg lehet ol
dani a problémákat – jelentette ki 
Borboly Csaba, örömét fejezve ki a 
gyors eredmény miatt.

Mint elmondta, a helyi tanács 
kifizetetlen számláinak összege 
büntetőkamattal együtt több mint 
400 ezer lej, amit ki kell fizetni a 
gázszolgáltatónak. Az 1es iskola 
számára a megyei tanács a tartalék
alapjából 41 ezer lejt, míg az 1es 
óvoda számára 40 427 lejt fizet ki, a 
2es óvoda 37 106 lejes tartozását 
pedig a Kelemen Hunor képviselő 
által lobbizott kormánypénzből 
egyenlítik ki, az összeget hamaro
san átutalják Balánbánya tanácsá
nak. Továbbá a megyei tanács ké
résére végzett pénzügyi vizsgálat 
nyomán a város költségvetésében 
talált, felhasználatlan 128 ezer 
lej vagy a Liviu Rebreanu Szak
középiskola, vagy a Geo Bogza 
Általános Iskola fűtésszámlájának 
kiegyenlítésére fordítható, erről 
a helyiek döntenek. Ugyanakkor 
még 90 ezer lejnyi tartozásra kell 
fedezetet találni, tette hozzá a 
megyei tanács elnöke.
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Körkép
csík

A piszkos, rongyos öregember kicsire zsugorodva me-
lengette kukában talált vacsoráját a parányi tűz mellett. 
Fázni már nem fázott annyira, bár még igen csípősek 
voltak a tavaszi esték. Nem rakott nagy tüzet, nehogy 
fénye molylepkeként vonzza a rend őreit. Nem volt vala-
mi meleg hely ez sem, de egy hajléktalannak tökéletesen 
meg felelt, bár az ajtó- és ablakkereteket rég elhordták. 
A kitört ablakokon benőtt a gaz, a gazban bokáig ért 
az emberi ürülék. Bent rongydarabok, betontörmelé-
kek, szemét szemét hátán, patkányok, kenyereszacskók, 
szétszórt egészségügyi szeszes palackok, kint színpompás 
graffitik, használt gumióvszerek utaltak arra, hogy a 
hajléktalanok mellett fiatalok is szívesen elidőznek az 
épületben. A túloldalon szemetes borvízkút, szocdem 
külsős, lerobbant vendéglők, falásnyi miccsért kunyerá-
ló kóbor kutyák. Büdösséget, csalódottságot, felháboro-
dottságot, szomorúságot egyszerre érzett az átautózó.

Sokáig rögös volt a Borvíz útja, de ma már látni a 
végét, s ez egy tízperces helyszínelés után is megállapíta-
tó, fikarcnyi képzelőerő sem kell hozzá. A nagyszabású 

tervnek még tavaly nekifogtak, aztán a lendület alább-
hagyott, határidő újabb és újabb határidőt követett, 
előd mutatott az utódra, s fordítva. Aztán meg jelentek 
az első munkagépek, s noha sem ők, sem az őket irányí-
tó munkások nem diktáltak eszeveszett iramot, lassan-
lassan építőteleppé változott az Orbán Balázs által 
egykoron felvirágoztatott fürdőtelep. Majd leterítették 
az első aszfaltréteget, ízléses padok, asztalok kerültek 
a sétányok mellé, megújult, csinos külsőt kapott az illó 
bomlásterméktől, a merkaptántól büdös, de „minden-
re jó” borvízkút, s az örökké késő autóbuszra várni sem 
olyan rettenetes a fafaragású megállóban.

A nyolcvanas években még jó volt – nem csak át-
autózni – kijárni is a Szejkére. Akkor még működött 
a mofetta, amelynek titkára 1941-ben jöttek rá: a 
mozgásszervi betegségekre javallott iszapot és gázt 
tartalmazó altalaj valóságos kincset jelentett nyaran-
ta sokezer, különböző fájós nyavalyában szenvedőnek. 
A híres-neves orvos, dr. Bakk Elek ötletét tett követte, 
s kilencszázhetvennyolcra, megboldogult Kaján János 
tervei alapján közmunkával felépült a szejkei mofetta. 
A „szép új világ” azonban elsöpörte, szinte a földdel 
tette egyenlővé az épületet, s bánatában a fortyogó is 
elfelejtett fortyogni. Szejkefürdő a város egyik szégyen-
foltja lett.

Még sok a tennivaló, egyelőre nincs víz, villany, 
meg kell szépüljön a környék. Az épület azonban újra 
pompázik, így sem a vulkáni, sem pedig az ehhez kap-
csolódó emberi tevékenységnek immár nem lesz aka-
dálya.

S végre újra jó lesz – nem csak átautózni – kijárni 
is a Szejkére.
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ErEdményEs tÁrgyalÁs a mEgyEHÁzÁn

Hétfőtől ismét melegben tanulhatnak Balánbánya 
három tanintézményében

A tárgyalás eredményéről számolnak be az érintettek

hargitanépe

Végeredményben közel 
250 ezer lej gyűlt össze, 
amelyből 128 ezer lej 
Balánbánya költségve-
téséből jön – jegyezte 
meg a prefektus.


