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Nem haladt egyforma 

ütemben a földgázháló-

zatok kiépítése minden 

csíkszéki településen, 

legtöbb községben a mai 

napig nincs lehetőség 

a földgázhálózatra való 

csatlakozásra. A lakók 

sok esetben ugyanis a 

hatalmas költséggel járó 

beruházást nem tudják 

vállalni. A csíkszéki tele-

pülések gázhálózatáról 

készítettünk összesítést.

Szépvíz volt az első csíkszé-
ki község, ahová a földgázat 
bevezették – tudtuk meg Fe-

rencz Tibor polgármestertől: 2000-
ben építették ki a hálózatot a teljes 
községben, 27 kilométernyi vezeté-
ket lefektetve. A beruházás felét az 
önkormányzat, a másik felét a la-
kosság állta. Ugyancsak a 2000-es 
évek elején építették ki a földgázhá-
lózatot Csíkpálfalva teljes hosszá-
ban a lakók és az önkormányzat 
hozzájárulásával – tudtuk meg 
Ferencz Csaba polgármestertől. 
Karda Róbert csíkszentdomokosi 
polgármester arról beszélt, hogy 
a községben egy-két kisebb ut-
ca kivételével szintén a 2000-es 
évek elejétől kezdve működik gáz-
szolgáltatás, az akkori polgár-
mesternek, Ferencz Alajosnak 
köszönhetően. A szükséges fej-
lesztéseket a lakók hozzájárulá-
sával valósították meg. Jelenleg 
900 fogyasztó van a rendszeren. 
György József, Csíkszentgyörgy 
polgármestere érdeklődésünk-
re elmondta, Bánkfalván és 
Csíkszentgyörgyön ugyan van már 
földgázhálózat, Menaságon azon-
ban még nincsen, viszont szeret-
nék, ha oda is be tudnák vezetni a 
földgázat, ennek megvalósításán is 
dolgozni fognak.

A közbirtokosságok és az ön-
kormányzat is hozzájárultak ah-
hoz, hogy 2005-ben bevezették a 
földgázat Csíkszentmártonban. 
Gergely András községvezető 
hozzátette, szinte a teljes köz-
ségben megoldották ezt, leszá-
mítva néhány kisebb falurészt. 
Hozzátette, vannak, akik csak 
most kezdtek el csatlakozni a há-
lózathoz, ahogy a tűzifa megdrá-
gult. Csíkszentkirályon is van 
működő földgázrendszer. „2006-
ben gyújtottuk meg az első gáz-
égőt”– mondta el Székely Ernő 
polgármester, hozzátéve, a rend-
szer kiépítését a közbirtokosság 
is támogatta. „Tavaly lobbant fel 
a gáz lángja a községben, miu-
tán kissé elhúzódva, de működés-

be hozták az elosztóállomást is, és 
elkezdtek a lakók rácsatlakozni a 
rendszerre” – osztotta meg Szán-
tó László, Csíkkozmás polgármes-
tere. Kozmáson ugyanis már 2005 
óta hozzáférhető volt a gázhálózat, 
akkoriban a közbirtokosság támo-
gatta a beruházást, és a lakók is 
gyűjtöttek erre a célra, illetve a 
községháza is hozzájárult, de az 
elosztóállomás elindítására csak 
a tavaly került sor. Ugyanakkor 
megtudtuk, hogy Lázárfalva egy 
részén még szükség volna gáz-
hálózat-bővítésre.

Fejlesztéseket terveznek

Péter Lukács, Csicsó polgár-
mestere kifejtette, a fölgázhálózat 

kiépítése terén hasonló helyzet-
ben vannak, mint a szomszédos 
Csíkrákos és Madéfalva közsé-
gek. Amikor ugyanis egyetlen 
községet alkottak, elindították a 
földgáz bevezetését, de aztán le-
állt a fejlesztés. „Most kezdtük 
újraindítani, ami egykor megsza-
kadt, a födgáz-infrastruktúra ki-
alakítása érdekében létrehoztunk 
az említett községekkel közösen 
egy fejlesztési társulást. A múlt 
héten pedig egyeztettünk a köz-
birtokosságokkal is, amelyek a 
rendszer újratervezésére nyújta-
nak anyagi támogatást” – magya-
rázta a községvezető. Hozzátette, 
a régi terveket módosítaniuk kell, 
hiszen azok az évek során elavul-
tak, ugyanakkor úgy számoltak, 

hogy a régi vezetékek felújítása, 
cseréje helyett inkább új hálóza-
tot építenek ki, mert úgy vélik, 
így olcsóbban meg tudják olda-
ni. „Sajnos a jelenlegi jogszabá-
lyok nem teszik lehetővé, hogy 
közpénzből is hozzájárulhassunk 
egy ilyen fejlesztéshez” – jegyezte 
meg. Ugyanakkor hozzáfűzte, re-
méli, a parlamentben olyan döntés 
születik, amely az önkormányza-
toknak lehetővé teszi, hogy támo-
gassák a földgázhálózat-építést. 
A fejlesztlési társulásban Ma-
défalva részéről Szentes Csaba 
beszélt megkeresésünkre a té-
mában, aki megerősítette Péter 
Lukács csicsói községvezető nyi-
latkozatát, miszerint Csíkrákos, 
Csíkcsicsó és Madéfalva község 
közösen valósítanák meg a föld-
gáz-infrastruktúra fejlesztését, 
hiszen 2004-ig még egy községet 
alkottak. Korábban is volt egy kö-
zös próbálkozás, de elakadt, most 
újra hozzáfogtak, hogy megvaló-
sítsák a fejlesztést. Mint mondta, 
a közbirtokosságok támogatásá-
val elkészül egy tanulmány, amely 
a későbbiekben akár alapul szol-
gálhat kormánytámogatások vagy 
európai uniós finanszírozások 
megpályázásához. Bíró László, 
Csíkmadaras polgármestere úgy 
fogalmazott, a település szegény-
ségi bizonyítványa az, hogy még 
nem épült ki a földgáz infrastruk-

túrája, ezért idén szeretnének 
is tenni azért, hogy változás tör-
ténjen az ügyben. Megegyeztek a 
földgázhálózatokat üzemeltető és 
földgázat szolgáltató Hargita Gáz 
Rt.-vel, hogy a cég elosztóállomást 
szereltessen fel, erre az önkor-
mányzat ebben az évben 400 ezer 
lejt biztosít. Ezután következhet a 
fővezetékek lefektetése a község-
ben. A teljes beruházás költségét 
egyébként 2 millió lejre becsülték. 
„Még megvárjuk, hogy milyen le-
hetőségek lesznek finaszírozásra, 
ha nem lesz más mód, akkor ön-
erőből valósítjuk meg. Szükség 
van erre a fejlesztésre, hiszen 
üzemeink vannak, és a lakosság-
nak is fontos, hiszen a tűzifa ára 
magasabb lett, mint a földgáz ára” 
– tette hozzá a községvezető.

Kétszer is hozzáfogtak

Kétszer is hozzáfogtak, hogy 
Csíkszentimrére bevezettessék 
a földgázat, először 2005-ben 
próbáltak rá gyűjteni, de végül a 
lakók visszaléptek, attól tartva, 
hogy bérletet kell fizetniük attól 
függetlenül, hogy fogyasztanak 
vagy sem földgázt, majd 2009-
ben európai uniós pályázatot 
nyújtottak be, de végül nem kap-
tak rá finanszírozást. „Most úgy 
néz ki, hogy újra van érdeklő-
dés a községben erre, most, hogy 
megdrágult a tűzifa” – jegyezte 
meg Kencse Előd, Csíkszentim-
re polgármestere. Hozzátette, 
most tárgyalások folynak a Har-
gita Gázzal a beruházás folyta-
tására. „Készült egy gazdasági 
számítás, hogy hozzávetőleg 3 
millió lejbe kerülne a fejlesztés. 
Így kiküldtünk minden falubeli-
nek egy kérdőívet, rákérdezve, 
vállalnának-e részt a fejlesztés-
ből, mert a jelenlegi jogszabályok 
nem engedik, hogy közpénzt for-
dítsunk földgázvezetésre. A hét-
végéig várjuk a lakók válaszát” 
– osztotta meg a polgármester. 
Családonként hozzávetőleg 7-10 
ezer lej közötti összeggel kellene 
a község lakóinak hozzájárulni-
uk. A polgármester ugyanakkor 
hozzátette, amennyiben a jog-
szabályok módosulnak, akkor a 
polgármesteri hivatal is támo-
gatná a beruházást.

Értesítőket küldtek

Csíkszentléleken, hasonlóan, 
mint Csíkszentimrén értesítőket 
küldtek ki a lakosságnak, hogy fel-
mérjék, hány háztartás vállalná, 
hogy anyagilag is hozzájáruljon 
a földgázhálózat kialakításához. 
Keresztes Balázs, Csíkszentlélek 
polgármestere elmondta, koráb-
ban is volt erre próbálkozás, 2007-
ben Csíkszentkirály irányából 
Mindszentre bevezették a föld-
gázt. „Nem tudom, mi történhe-
tett, mert mire összegyűlt a pénz 
Szentléleken és Fitódban, addigra 
leállt a fejlesztés. Azóta többször 
is egyeztettünk a Hargita Gáz 

FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON �

Hol tartanak a csíkszéki települések a földgázszolgáltatással?

Sok(k)ba kerül a hálózatépítés

Többek szerint szegénységi bizonyítvány, hogy sok településen még nem épült ki a földgázhálózat
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Földgázhálózatok a csíkszéki településeken
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