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Fűtés új módszer szerint
A lakókon is múlik, hogy mennyire van meleg és mennyit kell fizetniük
• Ahol a lakók kérték, 
ott már szeptember 
20-a óta fűtenek, de 
október 1-jétől minden 
gyergyószentmiklósi 
tömbházban beindí-
tották a távhőszolgál-
tatást. Lényeges válto-
zás a korábbi évekhez 
képest, hogy idéntől 
napközben reggel 5 és 
éjjel 12 között állan-
dó, egyenletes fűtést 
biztosítanak, azaz a 
lépcsőházi hőelosztó 
modulok nem kapcsol-
nak ki időszakonként.

GERGELY IMRE

J óval hatékonyabb a szolgál-
tatás – jelenti ki Erős János, a 
helyi távhőszolgáltató vezetője. 

Kevesebb energia szükséges ugyan-
is ahhoz, hogy egyszer kimelegítsék 
a lakásokat, és állandó hőfokon 
tartsák, minthogy hagyják kihűl-
ni és naponta többször újra kelljen 
fűteni – állítja. Ez mindenképpen 
kedvező kisgyermekes családok-
nak, időseknek, akik napközben is 
többnyire a lakásban tartózkodnak.

Vannak ellenzői is, többnyire 
azok, akik munkába járnak, kora 
reggel elhagyják lakásukat, és csak 
késő délután térnek haza. Ők úgy 
gondolják, ez idő alatt felesleges a 
fűtés, amiért nyilván fi zetni kell. Ezt 
megoldani a lakó feladata – mond-
ja Erős János. A törvény is előírja, 
hogy minden lakástulajdonosnak 
kötelessége a fűtőtestekre hősza-
bályzókat szereltetni. Ha ez meg-

van, akkor bárki megteheti, hogy 
lakásában kisebb hőfokra állítja a 
fűtést, amennyiben nincs szüksége 
22 fokra. Így a fogyasztás is keve-
sebb. Ilyen szabályzókat azonban 
kevesen szereztek be.

Nem éri meg „matatni” a 
modullal

Nincs arra vonatkozó pontos számí-
tás, hogy melyik lakásnak mekkora 
a hőigénye, mennyi hőenergia kell 
ahhoz, hogy a lakó szükségletének 
megfelelő hőmérséklet legyen. Ezek 
ugyanis nagyban különböznek egy 
lépcsőházon belül is. Nyilvánvaló-
an több hő kell ahhoz, hogy meleg 
legyen egy olyan negyedik emeleti 
lakásban, amelynek három fala a 
tömbház külső oldala, mint egy má-
sodik emeletiben, amelynél minden 

szomszédos lakásban fűtés van. 
Ezért is kezdte el a távhőszolgáltató 
úgy beállítani a lépcsőházi modu-
lokat, hogy az a lehető leghatéko-
nyabb legyen, a negyediken se fáz-
zanak a családok. Ha állandó fűtés 
van, az a negyediken élőknek azért 
is jó, mert korábban, amíg meghatá-
rozott program szerint leállították a 
fűtést, jellemző volt, hogy mire a há-
lózat teljesen felmelegedett volna, 
és a meleg elért volna a legfelső eme-
letre, addigra le is állt a szolgáltatás.

A beállítás azonban mit sem ér 
azokban a lépcsőházakban (tizenöt 
ilyenről tudnak), ahol egyes lakók 
saját fejük szerint ki-be kapcsolgat-
ják a lépcsőházi hőelosztót. Ezzel azt 
érik el, hogy az első-második eme-
leten a gravitációs hatás miatt még 
pár óráig melegek a fűtőtestek, a ne-
gyediken viszont fáznak, és később, 
amikor újra bekapcsolják a szolgálta-
tást, jóval több gigakalóriát használ-
nak el, mintha egész nap működött 
volna a fűtés. Úgy „spórolnak”, hogy 
többet fognak fi zetni – állapítja meg 
az igazgató. Hozzáteszi, sokan, akik 
vízszintes elosztású hálózatot sze-
reltettek, szintén hasonló hibába es-
nek. Arra az időre, amíg nem tartóz-
kodnak a lakásban, teljesen lezárják 
a fűtőtesteket, este pedig annyit kell 
fűteniük, hogy a számlájuk végül 

kétszerese lesz annak, mintha hagy-
ták volna egész nap egy megfelelő 
hőfokon a lakást.

Egy másik jellemző probléma, 
hogy a 30–40 éves tömbházakban a 
csövek nagy része eltömődött a lera-
kódások miatt, ezek kicserélése is a 
lakók feladata lenne, saját érdekük-
ben. Másként állandó szolgáltatás 
mellett sem biztos, hogy elég meleg 
lesz a lakásban.

Visszajelzéseket várnak

A modulok szabályzása hetekig tartó 
folyamat, többszöri ellenőrzéssel, an-
nak érdekében, hogy végül valóban a 
legoptimálisabb legyen a beállítás. Az 
eredmények jók, de valójában akkor 
derül majd ki, hogy az adott beállítás 
megfelelő-e, amikor megérkezik az 
igazi tél, és hosszabb időn át mínusz 
5 fok alatt marad a kinti hőmérséklet. 
A szolgáltató arra kéri a lakókat, min-
denképpen jelezzék, ha túl soknak 
vagy túl kevésnek találják a meleget, 
hogy szükség esetén újra lehessen 
szabályozni a hőelosztó működését. 

A következő időszakban foly-
tatják a beállításokat, már a való-
ban télies, külső hőmérsékletek-
hez igazodva. 

Vannak ellenzői is az 
új fűtési módszernek 
Gyergyószentmiklóson

▴   F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

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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Ajándék lesz 
a nyereményből

A gyergyókilyénfalvi Kovács 
Vencelnek kedvezett a szeren-
cse Hűséges olvasó játékunk 
legutóbbi sorsolásán. A nyer-
tes hosszú évek óta előfizetője 
lapunknak, mint mondja, az 
újságolvasás egyik kedvenc 
időtöltése, és ha az ember 
olyasmivel tölti az időt, ami 
kedvére való, még a hosszú téli 
esték is elviselhetőbbé válnak. 
Nem számított a nyereményre, 
meglepődve fogadta a hírt, 
hogy ezúttal ő lett a sorsolás 
szerencsése. Mint mesélte, 
Fortuna sosem kényeztette őt, 
a sorsjegyeken is legtöbbször 
a „Húzz még egyet” feliratnak 
örvendhetett, vagy nagyon 
ritkán kisebb összegeknek.
83 éves olvasónk két éve vált 
özveggyé, magányát temp-
lomba járással, imádkozással 
enyhíti, és nagy segítség, 
hogy fia, menye egy udvaron 
lakik vele, így mindig van, 
kivel beszélgessen. Lányai, 
unokái és dédunokái is 
gyakran látogatják, így nem 
is okozott fejtörést Vencel 
bácsinak, hogy kivel osztja 
meg, mire fordítja a nyere-
ményösszeget. „Jönnek az 
ünnepek, a dédunokáknak 
ajándékot veszek belőle” – 
mondta.

Új játék
Olvasóink is tudják már, hogy 
Keresse a kakast! néven új 
nyereményjátékot indítottunk 
lapunkban. Havonta összesen 
négy – hetente egy-egy – 
szelvényt közlünk az újság 
valamely oldalán, amelyet 
ki kell vágni, betenni egy 
borítékba, és a hónap végén 
beküldeni szerkesztőségünk-
be. Egy borítékban tehát négy 
számozott szelvénynek kell 
lennie. A beérkezett boríté-
kok közül egyet kisorsolunk, 
a szerencsés pedig 150 lejt 
nyer. Eddig két szelvényt kö-
zöltünk. Az elsőt a november 
9-11., a másodikat a november 
13-i lapszámban találják meg.

• RÖVIDEN 

Nincs ingyenes fűtés
November végéig a végrehajtótól kap levelet minden olyan ingatlan tulajdonosa, ahol a 

kifizetetlen fűtésszámlák összege meghaladja az 1000 lejt. Jelenleg 270 ilyen lakás van, 
az össztartozás pedig több mint 600 ezer lej. Ha a lakosság nem fizet, a közmű nem 
tud megfelelő szolgáltatást nyújtani – mondja Erős János. Mint ismert, nyáron komoly 
összegeket kellett költeni a három, korábban tönkrement, faőrleménnyel működő kazán 

felújítására, és a szükséges mennyiségű tüzelő beszerzése sem kevés pénzbe került. 
Ezzel azonban elérték, hogy száz százalékban gáz nélkül tudják biztosítani a meleget. 
Ugyanakkor szerződést kötöttek az egyik gázforgalmazóval is.




