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Álhírek is terjednek
Több mint 75 ezren regisztráltak Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséjére
• Tizenkilenc nap 
elteltével 75 ezren 
regisztráltak Ferenc 
pápa június elsejei 
csíksomlyói látoga-
tására, amellyel kap-
csolatban ugyanakkor 
számos ál- és rémhír 
kapott lábra az elmúlt 
időszakban. Csángó-
földön például arra 
buzdítják a híveket, 
hogy inkább Jászvá-
sárra menjenek – hol-
ott ott nem is lesz 
szentmise.

ROSTÁS SZABOLCS

Némileg alábbhagyott a kezdeti 
regisztrációs lendület a kato-
likus egyházfő június elsejei 

csíksomlyói szentmiséjére. Bodó 
Márta, a pápalátogatást előkészítő 
sajtóbizottság tagja lapcsaládunk-
nak elmondta, a március elsején el-
indított előjegyzés során eddig 655 
csoport és körülbelül 75 ezer személy 
regisztrált az e célra létrehozott Pon-
tifex.ro honlapon. (Az első hét nap 
alatt mintegy 300 csoport és 50 ezer 
személy regisztrált az eseményre). 
Mint ismert, az oldalt azért hozták 
létre, mert a csíksomlyói nyereg több 
mint tízhektárnyi területét biztonsá-
gi okokból körbekerítik, az ott kiala-
kított szektorokba csak egy ingyen, 
elektronikus postán elküldött vo-
nalkódos regisztrációs jegy alapján 
lehet bejutni, amit a résztvevőknek 

előzőleg ki kell nyomtatniuk. Akik 
nem regisztrálnak a március 31-ei 
határidőig, csak távolról, kivetítőn 
követhetik a pápa által bemutatott 
misét. Bodó Mártától megtudtuk, a 
csoportosan regisztráltak közül több 
mint háromszáz a plébániai, 238 a 
lelkiségi csoport, 57-en pedig valami-
lyen szervezet képviseletében érkez-
nek. Máris regisztrált húsz egyetemis-
ta-, 24 iskolai és öt gyerekcsoport is, 
továbbá 92 pap és 97 szerzetes.

Megalapozatlan információk

A látogatás szervezéséért felelős saj-
tóbizottság munkatársainak eddigi 

tapasztalatai szerint sok megalapo-
zatlan információ látott napvilágot a 
szentatya romániai apostoli körútjá-
nak csíksomlyói állomása kapcsán; 
valószínűleg ezzel magyarázható, 
hogy pillanatnyilag némileg alább-
hagyott a regisztrációs „lelkesedés”. 
Sokan úgy tudják például, hogy 
lakcímet, a személyi igazolványban 
szereplő adatokat, sőt személyi szá-
mot is közölni kell regisztrációkor, 
holott ez nem így van. Bodó Márta 
érdeklődésünkre elmondta, akár 
magánszemély, akár csoportvezető 
regisztrál, a nevét, telefonszámát, 
e-mail-címét, vallását, települését, 
postacímét kell feltüntetnie, nem 

kérnek semmilyen más személyes 
adatot. A csoportvezetőnek mind-
össze a csoportot alkotó személyek 
számát kell megadnia a honlapon, 
a neveket sorjázó táblázatot pedig 
majd a beléptetéskor kell felmutat-
nia, ám a csoportosan regisztráltak-
tól egyéb adatot nem kérnek, ezeket 
nem tüntetik fel a listán, és az alá-
írásukra sincs szükség.

„Mivel sokan nem értettek va-
lamit, számos rémhír terjedt el a 
regisztráció kapcsán. Pedig ennek 
során se többet, se kevesebbet nem 

kérünk a hatályos jogszabályokhoz 
képest, gyakorlatilag mindenkinek 
csak annyi adatot kell megadnia, 
mint mondjuk vásárláskor vagy in-
ternetes olvasáskor. A regisztráció 
teljesen megfelel az Európai Unió-
ban érvényes adatvédelmi szabá-
lyoknak” – szögezte le kérdésünkre 
Bodó Márta. A szervezők egyébként 
éppen ezért tüntették fel a honla-
pon, hogy a regisztrációt végző sze-
mély elfogadja, miszerint személyes 
adatait a Pontifex.ro a vonatkozó 
jogszabályban (az Európai Unió 
új adatvédelmi rendelete, General 
Data Protection Regulation) leírtak 
szerint kezeli, azokat harmadik fél-
nek nem adja át, és a pápalátogatás 
után, 2019. július 1-jén adatbázisá-
ból törölni fogja.

Lapcsaládunk értesülései sze-
rint többek közt Csángóföldön ter-
jednek a rémhírek a pápalátogatás-
sal kapcsolatban. Bákó megyében 
például arra biztatják a híveket, 
hogy ne Csíksomlyóra, hanem Fe-
renc pápa jászvásári szentmiséjére 
menjenek, holott az apostoli körút 
romániai helyszínei közül kizáró-
lag Csíksomlyón tart szentmisét a 
szentatya. Nem véletlenül nyilat-
kozta azt a magyar nemzeti ünnep 
alkalmából Magyar Arany Érdem-
kereszttel kitüntetett Salamon 
József gyimesbükki plébános a 
napokban, hogy a Bákó megyei ha-
tóságok évről évre nemcsak az egy-
házat, hanem a híveket is kérdez-
getik, miként készülnek március 
15. megünneplésére, ami számukra 
megfélemlítő. „Van is, aki megijed 
és emiatt nem meri felvállalni, 
inkább távol marad. Itt értettem 
meg, mit jelent a szabotázs, a dez-
informálás, az álhír, a lejáratás…” 
– jelentette ki az erdélyi római ka-
tolikus egyházmegyék által mű-
ködtetett Romkat.ro hírportálnak a 
csángóföldi plébános.

A Pontifex.ro honlapon 
mindenkinek csak annyi adatot 
kell megadnia, mint mondjuk 
vásárláskor vagy internetes 
olvasáskor

▴   F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

A mérőórák által jelzett hőmeny-
nyiség árán kívül jelentős ösz-

szegek jelennek meg a számlákon 
azokban a gyergyószentmiklósi 
lépcsőházakban, ahol vízszintes 
elosztású rendszert építtettek ki a 
lakók – panaszolta egy olvasónk. 
A helyi szolgáltató szerint ennek 
fő oka, hogy egyes fogyasztók mé-
rőórái hibásan vagy egyáltalán 
nem működnek.

Hetven lejes visszaosztás jelent 
meg a fűtésszámláján azon felül, 
amit lakása mérőórája szerint fo-
gyasztott. Ezt felháborítónak tartja 
– panaszolta egy Bucsin negyedi la-
kos, hozzátéve: épp azért építtették 
ki a vízszintes elosztású belső háló-
zatot, hogy ilyen pluszköltségek ne 
jelentkezzenek, és tényleg annyit 

kelljen fi zetniük, amennyit valóban 
fogyasztottak. Mint érdeklődésünk-
re kiderült, ez nem egyedi eset. 
Hasonló helyzeteket tapasztalnak 
a lakók máshol is. Sőt ennél jóval 
nagyobb összegek is megjelennek a 
számlán visszaosztva.

A hiba a mérőórákban van

„A lakók közül sokan nem tudják,  
hogy az egyes lakásokban elfo-
gyasztott hőmennyiséget mérő órá-
kat kötelesek négyévente bevizs-
gáltatni vagy újakra cserélni. Pedig 
tudniuk kellene, mert ezt vállalták a 
vízszintes elosztású rendszerek ki-
építésekor. Mivel sok helyen már le-
járt ez a négy év, egyre gyakoribbak 
a meghibásodások is – vezette fel 

válaszát Erős János, a gyergyószent-
miklósi távhőszolgáltató vezetője. 
Kifejtette, minden lépcsőházban 
egyforma módon történik a számlá-
zás: a központi mérőóra kimutatja, 
hogy mekkora hőmennyiség volt 
elfogyasztva, külön a fűtés és a me-
leg víz előállítására vonatkozóan 
is. Ahol vízszintes rendszer létezik, 
és egyéni mérőórák vannak, ott az 
órák által mutatott értékek jelzik azt 
a fogyasztást, ami az adott lakásban 
történt, de megjelenik egy különb-
ség is, ami a közös felületeken el-
használt hőt jelenti. Ennek értékét 
osztják vissza a számlákon. Azon-
ban az egyéni mérőórák is meghi-
básodhatnak – nem egy esetben 
fény is derült erre az ellenőrzések 
során. Ez azt jelenti, hogy szinte 

semmilyen fogyasztást nem mér-
nek, annak ellenére, hogy a lakás 
fűtve van. Ilyen esetekben az illető 
lakó örül, mert saját fogyasztása-
ként 10–20 lejes érték jelenik meg a 
számlán. Az egyéni mérőórák és a 
központi óra által jelzett hőmennyi-
ség összevetésekor azonban jelen-
tős különbség jelentkezik. Így volt 
rá példa, hogy akár 200 lejes vissza-
osztás is történt családonként. 

Egy másik ok, amiért ilyen kü-
lönbségek történnek, az, hogy a 
lépcsőházban haladó hővezeték 
sok helyen minimális szigeteléssel 
van ellátva, emiatt lényegében nem 
csökkenti a hőveszteséget, sőt in-
kább a hőleadó felületet növeli a 
burkolat, melegítve a lépcsőházat 
és növelve a számlákat. 

Modern mérőóra kellene 

A mérőórák időszakos bevizsgálá-
sára meghatározott négyéves idő-
tartam számos lépcsőházban már 
lejárt, máshol most érnek el a határ-
időig. Erős János javaslata az, hogy a 
készülékeket inkább cseréljék újak-
ra. Egy új, modern, rádiófrekvenciás 
készülék 600 lejért beszerezhető, a 
régi javítása, illetve bemérése azon-
ban ennél többe kerülhet – hangsú-
lyozta. Az ilyen készülékek pontos 
leolvasása jóval könnyebb, mint az 
eddig elterjedt mérőóráké, de előny 
az is, hogy a rendszeren tapasztalt 
bármilyen meghibásodás esetén 
azonnali jelzést küld a szolgáltató-
nak, és így rövid idő alatt orvosolha-
tó a gond.  (Gergely Imre)

Pluszköltségek jelentek meg a fűtésszámlákon




