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A mikor a földgáz 60 száza-
lékkal, a faőrlemény 20–30 
százalékkal drágult, és az 

üzemanyag ára is emelkedett, nyil-
vánvaló, hogy előbb vagy utóbb a 
fűtés árán is emelni kell. Ez azonban 
nem cél. A gyergyószentmiklósi, ön-
kormányzati tulajdonban lévő fű-
tőmű külső szakemberekkel egyez-
tetve egy olyan munkafolyamatot 

indított el, amellyel azt szeretnék 
elérni, hogy minden tömbházban 
olyan módon legyenek beállítva a 
hőcserélők, hogy kevesebb ener-
giafelhasználással és felesleges hő-
veszteség nélkül lehessen meleget 
biztosítani – tájékoztatott Nagy Zol-
tán polgármester. 

Ez azt jelenti, hogy sorban min-
den lépcsőházban összehangolják a 
modulokat, hőérzékelő szenzorokat, 
hogy éppen annyi hőfogyasztás tör-
ténjen, amennyire szükség van. 

Figyelembe veszik a tömbház 
fekvését is, azaz hogy mennyi ideig 
éri a napsütés, mennyire van szél-
nek kitéve, azaz egyéni beállítások 
történnek meg az adott viszonyok-
nak megfelelően.

 
A folyamatos fűtés nem lesz 
költségesebb

Egy másik változást is tapasztalhat-
nak a fogyasztók: állandó, megsza-
kítás nélküli szolgáltatást fognak 
biztosítani hajnali 5 óra és éjfél kö-
zött, de oly módon, hogy folyama-
tosan 20–22 fok közötti hőmérséklet 
legyen a lakásokban ebben az idő-
szakban. 

A beállítást a negyedik emeleti 
lakások igényeihez igazítják, azaz 
a tömbházak legmagasabb szintjén 
lesz 20 fok, lennebb pedig ez vala-
mivel magasabb lesz, azaz 22 fok. 

A polgármester elmondta, a 
szakemberek számításai szerint 
semmivel sem kerül többe az állan-

dó szolgáltatás, mintha időnként 
kikapcsolnák a fűtést, és a kihűlt 
lakásokat kellene újra felmelegíteni.

Tudatosságra intenek

A fűtőmű és az önkormányzat ille-
tékesei ugyanakkor tudatosságra 
is biztatják a lakókat, arra, hogy 
a lakásokban, a fűtőtesteken lévő 
hőszabályzókkal csökkentsék a fo-
gyasztást, és ne az ablakokon en-
gedjék ki a hőt, ha éppen túl meleget 
éreznek a lakásban.

Elhangzott a tájékoztatásban, 
hogy a beállításokat mindenképpen 
szeretnék elvégezni a nagyobb hide-
gek előtt, azaz november közepéig 
minden lépcsőházban meg kell ez 
történjen. Később már kockázatos 
lenne.

Megelőlegezték a támogatást

A városi képviselő-testület keddi 
ülésén határoztak arról, hogy 265 

ezer lejes összeget utalnak át a fű-
tőműnek. Ez az az összeg, amelyet a 
város ártámogatásként az év végéig 
kellene folyósítson a szolgáltatónak. 
Ezt előlegként kapja meg a vállalat, 
azzal a céllal, hogy a fűtésidényt 
zökkenőmentesen tudja kezdeni, 
például a szükséges nyersanyag 
megvásárlása megtörténhessen. 

Az önkormányzat jelenleg 49 
lejes ártámogatást nyújt minden el-
fogyasztott gigakalória után, azaz 
a lakosság ennyivel kell kevesebbet 
fi zessen. Nagy Zoltán hozzátette azt 
is, hogy a következő hónapokban 
a most zajló rendszer-beállítások 
hatása alapján dől majd el, hogy 
lesz- e szükség áremelésre. Az is kér-
dés ugyanakkor, hogy jövő évtől to-
vábbra is folytatja-e az önkormány-
zat a fűtésár támogatását.

Optimalizálják a fűtésszolgáltatást
Az új beállítások célja, hogy kevesebb energiával biztosítsanak meleget

A tömbházakban még nincs 
szükség nagyobb mértékű fűtésre. 
A hidegek azonban közelednek
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek  fi ze-
tett rek lá mok, köz le mé nyek. A meg je lent 
írá sok nem fel tét  le nül a szerkesztőség 
vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztőségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá-
sok közléséről dönt sön. Kéz ira to kat  nem 
őrzünk meg, és nem kül dünk vis  sza.
Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a szerkesz-
tőség címén hétköznap 8–16 óra között.
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• Október elsejétől elindult a fűtésszolgáltatás 
Gyergyószentmiklós minden olyan tömbházá-
ban, amely a távhőhálózatról kapja a meleget. 
Újdonság, hogy ezekben a hetekben szakem-
berek járják a tömbházakat, és optimalizálják a 
beállításokat, hogy a lehető legkevesebb ener-
giafelhasználással legyen minden lakásban 
kellemes hőmérséklet.




