
Beváltja fenyegetését a vízszol-
gáltató Harvíz Rt., és ma elzárja 
a hideg vizes csapokat azoknál a 
tulajdonosi társulásoknál, ame-
lyekben a lakók tartozásokat 
halmoztak fel, és a felszólítás 
ellenére sem rendezték adóssá-
gaikat.

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

Két csíkszeredai tulajdo-
nosi társulás – a 163-as, 
amely a Szív utca, illetve a 

Temesvári sugárút egy részét tömö-
ríti, valamint a Szív utca 9-es – ma-
rad hideg víz nélkül mától, miután 
a felszólítás ellenére sem rendezték 
tartozásaikat – nyilatkozta a Hargita 
Népének Zólya László, a Harvíz Rt. 
igazgatója. 

Amint arról már beszámoltunk, 
októberben a Harvíz felszólította a 
tartozó lakástulajdonosi szövetsége-
ket, és október 30-ig adott határidőt 
az adósságok rendezésére, ellenkező 
esetben a vízcsapok elzárását helyez-
te kilátásba. 

– Október 30-ig a város tulaj-

donosi társulásainak 100 ezer lejes 
össztartozásából 30 ezer lej jött be, 
több tulajdonosi társulás megkere-
sett minket, és adósságai átüteme-
zését kérte, de vannak olyanok is, 
akiktől semmiféle jelzést nem kap-
tunk – mondta Zólya László –, az 
utóbbi kategóriába tartozik a már 
említett két tulajdonosi társulás, 
ahol a Harvíz ma megszünteti a szol-
gáltatást. 

– Társulásunk semmiféle írásbeli 
felszólítást nem kapott a Harvíztől 
– jelentette ki a Hargita Népének 
Csata András, a Szív utca 9-es tulaj-
donosi társulás adminisztrátora.

A vízszolgáltatás felfüggesztésé-
nek híre váratlanul érte, de, mint 
mondta, próbálják rendezni adós-
ságaikat, mert valóban vannak 
gondjaik e téren: a lakók is tartoz-
nak, de a Goscomtól is nehézkesen 
kapják vissza az összegyűjtött köz-
költségekből visszajáró pénzeket, 
augusztusban például a májusi ösz-
szeget kapták meg. 

A 163-as tulajdonosi társu-
lás – ahol ugyancsak vízelzárásra 
számíthatnak a lakók – összesen 

196 lakást tömörít, ezek közül 
180 garzon. Péter Mária admi-
nisztrátor elmondása szerint van-
nak igen nagy adóssággal rendel-
kező lakóik, olyanok is, akiknek 
a tartozása már meghaladta a 20 
ezer lejt. 

– Többeket perel a tulajdono-
si társulás, sőt olyanok is vannak, 
akik esetében már megindult a 
végrehajtás. A gond az, hogy mind 
a per, mind a végrehajtás igen ne-
hézkes és hosszú folyamat, az adós-
ságok pedig csak gyűlnek, és ha jön 
a lakó, és azt mondja, hogy nincs 
miből fizessen, tehetetlen vagyok 
– mondta az adminisztrátor.

Azt viszont hozzátette, hogy a 
tulajdonosi társuláshoz tartozó la-
kások tulajdonosainak körülbelül 
fele jól fizető, ami azt jelenti, hogy 
ha elzárják a vizet, ők ártatlanul fog-
nak szenvedni. 

A Harvíz Rt. nem áll meg a 
tulajdonosi társulásoknál. Zólya 
László állítása szerint ma két cég-
nél is elzárják a vízcsapokat az 
adósságok miatt, utána pedig a 
magánházak következnek. 
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Sokszor, sok helyen elmondtam, többször is leírtam, hogy 
azok, akik a törvényt alkotják, legtöbbször megfeledkeznek ar-
ról a lényeges elemről, akinek éppen a törvény szól: az ember-
ről. Magyarán, sok esetben úgy tűnik, mintha a törvényhozók 
nem ugyanabból az anyagból lennének, mint az ember, ha-
nem valami másból. Vagy legalábbis mintha idegen bolygóról 
érkeztek volna, annyira párhuzamosak a földi valósággal. Ez 
halmozottan érvényes a törvény betartatóira, a mindenféle el-
lenőrökre, akik gyakran úgy járnak el, mintha nem emberből 
lennének, mintha ők volnának a megtestesült törvényesség, 
szabály és tökéletesség. Több példát is felhozhatnék, kezdve 
annak a vállalkozónak az esetétől, akivel hétszer építtették át 
élelmiszergyártó cégének „fürdő-komplexumát”, hogy aztán 
azért rójanak ki rá büntetést, mert lemosható festékkel mázol-
tatta le a helyiség falait, és az ellenőrnek úgy tetszett volna, 
hogy a plafon – de csakis a plafon – mésszel legyen lekenve. 
A példák sorát folytatva: megemlíthetném azt a helyzetet, 
amikor a törvény egyik-másik oldalát kényük-kedvük szerint 
forgatják a törvényismerők.

Most viszont egy olyan esetről írnék, amelyben a törvény 
és annak betartatója az emberi jóérzéssel, az emberséggel 
ütközött. Történt ugyanis, hogy egy vállalkozó ismerősöm 

családjába fogadott egy szerény anyagiakkal rendelkező, de 
eszes lányt, akinek egyetemi tanulmányi költségeit szülei 
nem tudták fedezni. Mivel megtetszett a lány komolysága 
és becsületes hozzáállása a munkához, ismerősöm úgy bánt 
vele, mintha saját lánya lenne, annál is inkább, mert a Te-
remtő két fiúval ajándékozta meg őt, de mindig vágyott egy 
lánygyerekre. Az ifjú hölgynek szállást, enni-innivalót adott, 
s még egy kis zsebpénzt is juttatott, hogy egyetemi kollégáival 
néha elmehessen egy italra vagy bulizni. A lány ezért cseré-
be, mint egy igazi házilány, tett-vett a ház körül, takarított, 
főzésben segédkezett, sőt még a vállalkozásba is besegített. 

Például ágyneműt cserélt, takarított a panzióban, ha sok 
volt a vendég, pincérkedett, lazább napokon pedig beállt a 
söntésbe italt mérni. Hogy minden rendjén legyen, ismerő-
söm polgári szerződésben szentesítette a panzió és a vendéglő 
körüli munkát, de mindig kicsivel többet juttatott a lány-
nak, mint amennyi papíron szerepelt. És ez rendjén is volt, 
hiszen ismerősöm lelkét melengette, hogy jót tesz szegény sor-
sú embertársával, a lány pedig annak örült, hogy munkájá-
val némi viszontszolgáltatást nyújthat azoknak az emberek-
nek, akik sajátjukként bánnak vele, családjukba fogadták. 
Jól működő, emberségen és szereteten alapuló kapcsolat volt 
egészen addig, amíg le nem sújtott rájuk a törvény, annak 
az őre révén. Ez ugyanis, amikor megérkezett, rögtön lecsa-
pott rájuk, és szigorúan megbüntette a vállalkozót, pusztán 
azért, mert a tisztalelkű lány ijedtében és izgalmában nem 
tudta megmondani, milyen szerződés alapján áll a bárpult 
mögött. A vállalkozónak tízezer lejt kell fizetnie emberségé-
ért, a lánynak pedig keserű a lelke amiatt, hogy jótevőit „mi-
atta” megbírságolták. Lehetne ragozni a történetet tovább is, 
ki, hol és mit tévedett, de úgy vélem, nem érdemes. A történet 
önmagáért beszél, és ékes példája annak, hogyan kell meg-
mérgezni egy jól működő kapcsolatot – törvénnyel.

Törvény versus
emberség

      NézőpoNt n Jánossy Alíz

kintlévőségeit próbálja behajtani a Csíkszeredai vízszolgáltató

Elzárja a csapokat a Harvíz

Árulkodó közköltség. Az is víz nélkül marad, aki rendesen fizet fotó: csíki zsolt

hargitanépe

Megyei táMogatással

Három boltívet kell 
újraépíteni

sürgős beavatkozásra van szük-
ség a csíkszentmártoni templom 
megmentése érdekében. az épü-
let beomlással fenyegető boltívei-
nek újraépítését az egyház, a köz-
ség közbirtokossága, valamint a 
helyi önkormányzat mellett Hargi-
ta Megye Tanácsa is támogatja. 

Takács Éva
takacs.eva@hargitanepe.ro

A csíkszentmártoni egyház-
község létezéséről már az 
1300-as évekből vannak 

írásos bizonyítékok. A mai temp-
lomot 1802-ben kezdték építeni, 
és bár 1814-ben már készen állt, 
csak 1817-ben szentelte fel Erdély 
akkori püspöke. A 200 éves épü-
let ma statikai szempontból nem 
biztonságos: három boltívének 
tartópillérei eltávolodtak egymás-
tól, a boltívek kiegyenesedtek és 
beomlással fenyegetnek. A felújítás 
terve már elkészült, a munkálatokra 
mind az építkezési, mind a műem-
lékvédelmi engedélyt beszerezték. 
Tövissi Zsolt műépítész és Sata Ig-
nác statikus mérnök tervei szerint 
három boltívet kell lebontani és 
újraépíteni. 

– A felújítási munkálatok 
összesen 600 ezer lejbe kerülnek 
– mondta tegnap a sajtó képvi-
selőinek Vakaria Béla plébános. 
– Az egyházközség saját erőből 
nem tudja finanszírozni a nagy 
munkálatot, ezért is pályáztak a 
megyei tanács műemlékvédelmi 
programjánál. 

Hargita Megye Tanácsa 42 ezer 
lejt szavazott meg a csíkszentmártoni 
templom felújítására. Borboly Csa-
ba megyeitanács-elnök elmondta, 
hogy a megye számára kiemelten 
fontos Székelyföld történelmi em-
lékeinek megóvása és bekapcsolása 
a turisztikai látványosságok kö-

rébe. Ezért a tavalyihoz képest 70 
százalékkal növelték a műemlék-
védelmi programra szánt összeget, 
így 252 ezer lejt fordítanak össze-
sen 17 veszélyeztetett műemlék 
felújításának és megmentésének 
támogatására. Az elnök ígére-
tet tett, hogy a csíkszentmártoni 
templom javítását jövő évben is 
támogatni fogják. 

Gergely András, Csíkszent-
már ton polgármestere elmondta, 
a templom és a vele szomszédos, 
nemrég felújított, könyvtárköz-
pontként használt egykori járá-
si börtön épülete, valamint az 
iskola bennlakásának otthont 
adó egykori járásbíróság olyan 
műemlékegyüttes, amely méltán 
számíthat a Székelyföldre látoga-
tó turisták érdeklődésére. 

Amellett, hogy az egyház-
község híveinek szüksége van a 
templomra, és támogatják annak 
felújítását, fontos szempont az is, 
hogy ritkaságszámba menő mű-
kincseket őriznek itt: egy 1525-ös, 
hársfából készült Mária-szobrot, 
valamint a gótikus templomból 
származó keresztelőkutat és szent-
ségtartó fülkét.

A felújítás terve már el-
készült, a munkálatok-
ra mind az építkezési, 
mind a műemlékvédel-
mi engedélyt beszerez-
ték. Tövissi Zsolt mű-
építész és Sata Ignác 
statikus mérnök tervei 
szerint három boltívet 
kell lebontani és újraé-
píteni. 


