
2018.  DECEMBER 6.,  CSÜTÖRTÖK6 A K T U Á L I S #kazán  #fi zetések  #jegyzet 

Nem lesz különadó  a kiskazánokra
A jelenlegi helyzet nem a legalkalmasabb erre

• Egyelőre bizto-
san nem terveznek 
környezetvédelmi 
különadót kivetni a 
fali gázkazánokra – a 
lapcsaládunknak nyi-
latkozó szakemberek 
szerint viszont való-
ban jóval szennyezőb-
bek, mint a távhőszol-
gáltatás.

B Á L I N T  E S Z T E R

Az Országos Energiaszabá-
lyozó Hatóságnak (ANRE) 
nem áll szándékában kez-

deményezni a háztartásokban 
beszerelt fali kazánok megadózá-
sát – szögezte le tegnap a Krónika 
kérdésére Nagy-Bege Zoltán, az 
ANRE alelnöke, akit azt követően 
kerestek meg, hogy olyan infor-
mációk láttak napvilágot, amelyek 
szerint a szakhatóság különadót 
fontolgat. Kijelentését később az 
ANRE hivatalos közleményben is 
megerősítette, tudatva egyúttal, 
hogy egy hasonló intézkedés túl is 
mutat hatáskörükön. Azért éppen 
az ANRE reagált a híresztelésre, 
mert a környezetvédelmi különadó 
bevezetésének lehetőségét a szak-
hatóság egyik vezető beosztású 
munkatársa, Viorel Alicuș lebeg-
tette meg egy keddi parlamenti 
meghallgatáson. Ő azzal indokol-
ta ennek szükségességét, hogy 
az elmúlt időszakban országos 
viszonylatban megszaporodtak a 

háztartási kiskazánok, ami miatt 
nőtt a légszennyezettség. Sokan 
azonban inkább abban látták a 
kezdeményezés hátterét, hogy a 
kormány így próbálja megmenteni 
a nagyobb városok – köztük Buka-
rest – távhőszolgáltatóit attól, hogy 
a hatalmas méreteket öltő leválási 
hullám fokozódása nyomán csőd-
be menjenek.

Nem is téma, nem is időszerű

Ám úgy tűnik, egyelőre biztosan 
nincs okuk aggodalomra így a tél 
beköszöntével mindazoknak a 
háztartásoknak, akik kisméretű 
fali gázkazánnal teremtik meg ott-
honuk melegét. Nagy-Bege Zoltán 
ANRE-alelnök azonban a Krónika 
megkeresésére leszögezte, ezt a 
kérdést „sem szűkebb, sem tágabb” 
körben nem tárgyalták, egyszerűen 
nem volt téma. „Amikor ezt a felve-
tést hallottam, őszintén nevettem 
rajta” – árulta el a hatóság alelnöke. 

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy 
egy ilyen többletadót az energeti-
kai vagy a környezetvédelmi mi-
nisztérium tudna kiróni, de erre a 
jelenlegi időszak nem a legalkal-
masabb, hiszen az elmúlt másfél 
évben drasztikusan megnöveke-
dett a földgáz ára, sőt továbbra is 
emelkedő tendenciát mutat, tehát 
nem lehet a lakosságot még egy 
adóval is sújtani.
A szakember ugyanakkor arról is 
beszélt, hogy a kormánynak a kö-
zeljövőben lehetősége nyílhat a 
távhőhálózatok korszerűsítésére, 
a leghatékonyabb energiaforrássá 
téve azokat, ami pedig maradás-
ra bírná azokat, akik most a le-
válást fontolgatják. Romániának 
ugyanis hamarosan milliárdos 
nagyságrendű bevétele lesz a 
szén-dioxid-kibocsátási bizonyla-
tok kereskedelméből, a napokban 
már befutottak az első összegek, 
ezt a pénzt pedig Nagy-Bege szerint 
fejlesztésre kell fordítani.  

Valóban szennyeznek 
a fali kazánok

Egyértelműen környezetszennye-
zőbb több ezer apró  kazán, aminek 
a szén-dioxid kibocsátását nem tart-
juk ellenőrzés alatt, egyszerűen csak 
kiengedjük az ablakon, mint egy na-
gyobb központ, ami ellenőrzött kö-
rülmények között szennyez – szögez-
te le megkeresésünkre Szép Róbert, 
az Országos Környezetvédelmi Őrség 
főbiztos-helyettese. Az államtitkár rá-
mutatott, például Marosvásárhelyen, 
Csíkszeredában, több más székelyföl-
di településen gyakori a hőinverzió, 
ez éppen a fűtési szezonban alakul 
ki a leggyakrabban, amikor minden 
kazán működik, és így a kibocsátott 
szennyezés a talaj szintjén marad, 
közvetlen kapcsolatba kerülve az 
emberrel. Az erőműveket viszont 
eleve úgy építik meg, hogy a kibo-
csátást magasra, az első inverzióré-
teg fölé helyezik, ezáltal az eloszlás 
is sokkal hatékonyabb. 

Környezetszennyezőbb több ezer 
apró kazán, mint egy nagyobb 
központ

▴   F O T Ó :  K R I S T Ó  R Ó B E R T

P .  B U Z O G Á N Y  Á R P Á D

Kutyarandi

Fény nélküli, morcos reggeleken is látok néha egy 
nagytestű kutyát, amint szapora léptekkel, szinte 
szaladva halad a járda szélén, céltudatosan. Ilyen-

kor mindig az jut eszembe, jó volna tudni, mit gondol, 
hova igyekszik. Mi az a halaszthatatlan dolog, ami sie-
tésre készteti? Miért nem jobb neki valahol, szélvédett 
vackában meghúzódni?

Alig néz ránk, elhaladókra, és ritkán áll meg egy-egy 
bokor alját végigszaglászni. Pedig köztudottan kutyadolog a 
szaglászás, talán az emberek telefonon való informálódását 
helyettesíti a szagnyomok tüzetesebb vizsgálata. Ez a kutya 
a Küküllő partján halad tovább, nem lassít, és nem is kezd 
szaladni. Testmérete miatt tekintélyes kutyának számít, 
nem kell félnie az emberektől, mert sosem láttam, hogy 
megkergették, megdobálták volna. Az iskolába igyekvő 

gyermekek sem tartanak tőle: látják, hogy ennek a kutyának 
most éppen dolga van, nem ér rá a táskájukban lapuló 
tízórai szagnyomait kutatni. 

Vélhetően a kutyatársadalomban is megvan a maga 
rangja, tekintélye, ha már szerintem a nagy közös 
társadalomban, az emberek és állatok közösségében is 
kitűnik. Egy időben csak reggelente láttam, az iskolakez-
dés előtti félórában. Mintha napi programjának része lett 
volna, hogy ott elhaladjon. Egy alkalommal a fahídon 
találkoztunk, én már a hídon voltam, amikor a kutya 
a másik oldalon megjelent. Nem állt meg, csak éppen 
lassított, és úgy véltem, megbízható embernek ítélt, aki 
mellett el lehet haladni a viszonylag keskeny hídon is, bár 
más helyeken távolságot tartott.

Aztán egy alkalommal még két másik, nagyobb kutya 
társaságában láttam. Hideg reggel volt, ők hárman 
azonban jókedvűen ugrándoztak az utcán, a járda 
szélén. Mintha figyelembe se vették volna az embere-
ket. Észrevettem, hogy két kisebb iskolás megtorpant, 
megszeppentek a nagyobb testű állatok ugrándozásától, 
pedig azok aztán ránk se hederítettek. A gyermekek nem 
fordultak vissza, de a kutyák sem. 

Ekkor jöttem rá, hogy az általam ismert kutyának 
milyen fontos, sürgős dolga volt reggelente. Barátaival, 
ismerőseivel találkozott. Megszaladták magukat a Kü-

küllő martján, még arra is vigyáztak, hogy az úttestre ne 
menjenek ki. Olyasmi lehet ez nekik, mint az embereknek 
a szomszédokkal való reggeli kávézás és csevegés. Be-
járják megszokott terepüket, szétnéznek, akad-e valahol 
egy-két falásnyi étel, eldobott vagy elejtett ennivaló. 

Láthatólag jól tápláltak, nem soványak, nem borza-
sak, egyszóval gondozott külsejűek. Lehet, hogy nincs 
gazdájuk, különben nem lófrálhatnának reggelente. De 
jól elboldogulnak a városban, az is lehet, hogy olyan 
kóbor állatok, akiknek (ezzel a névmással is rangjukat 
kívánom emelni, akárha közénk valók lennének) van 
gondviselőjük, enni kapnak és talán törődést is. Nem 
a sors hányta-vetette, meghúzódó, félénk állatok közé 
tartoznak. Úgy vélem, nincs rossz élményük az emberről, 
az átlagemberről.

Ez a reggeli kutyarandi sokszor eszembe jut azóta, 
valahányszor magányosan sétáló embereket látok az 
utcán, parkban vagy üzletek előtt bámészkodni. Ezek az 
emberek nem sietnek, inkább töltik az időt. A kutya azon-
ban siet, célja van, talán tudja is, hogy várják a társai. 
Céljuk a közösen eltöltött idő. A társaság. Ez fontosabb 
az ételkeresésnél is. 

Társaságbeli kutyák, erről megbizonyosodtam. Nem 
lehetne rájuk fogni, hogy irigy kutyák lennének. Ezt a 
kutyasorsot még mi, emberek is meg-megirigyeljük.

• J E G Y Z E T  

Kormány: van pénz
Befagyasztja jövőre a fize-
téseket és a nyugdíjakat is a 
kormány – állítja a börtönök 
alkalmazottait tömörítő szak-
szervezet. A Digi 24 híradása 
szerint a szakszervezeti illeté-
keseknek információik vannak 
arra vonatkozóan, hogy a 
Dăncilă-kabinet még a héten 
esedékes ülésén napirendre 
tűzi az erről szóló sürgősségi 
kormányrendelet-tervezetet. 
Ebben a dokumentumban az 
értesülések szerint benne van 
a közalkalmazotti fizetések 
befagyasztása, ugyanis csak 
így tudja a kormány tartani 
a költségvetési hiánycélt. A 
jogszabályjavaslat ugyan-
akkor szerintük a nyugdíjak 
befagyasztására vonatkozó 
passzusokat is tartalmaz olyan 
körülmények között, hogy 
korábban a koalíció vállalta, 
hogy még januártól nőnek a 
legkisebb nyugdíjak, és év 
közben a nyugdíjpont értékét 
is növelik. A kormány szerint 
azonban nincs ok aggodalomra. 
Viorica Dăncilă kormányfő és 
Eugen Teodorovici pénzügymi-
niszter is leszögezte kedd esti 
televíziós nyilatkozatában, hogy 
a 2019-es évi állami költség-
vetésben mind a nyugdíjakra, 
mind pedig a fizetésekre lesz 
pénz, és még beruházásokra 
is futni fogja – utóbbit ne-
vezték meg amúgy a jövő évi 
prioritásként. „Van pénzünk 
mindenre, amit beígértünk 
2019-re” – jelentette ki 
kedd este Viorica Dăncilă. 
Mint hangsúlyozta, jövő évi 
büdzsében rendelkezésre 
áll a fedezet a kormányprog-
ramba foglalt bér- és nyug-
díjnövelő intézkedésekre, 
emelkedik a minimálbér, és 
2019. szeptember 1-jétől 15 
százalékkal nő a nyugdíjpont 
értéke, elérve az 1265 lejt. 

• RÖVIDEN 




