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Néhol már fűtenek
Székelyudvarhelyen is igényelhető a fűtéstámogatás

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Székelyudvarhely jó részében 
a lakosság kérésére már meg-
kezdte a távfűtést az Urbana 

Rt.: működtetik a szolgáltatást a 
Sziget és a Tábor negyed összes 
távfűtött háztartásában, továbbá 
a Kórház negyed felében, illetve a 
Bethlen negyed húsz százalékában 
– tájékoztatott Hadnagy Gábor, a
távhőszolgáltató vállalat igazga-

tója. A lakóknak szeptember 
25-éig kellett befejezniük fű-
tésrendszerük karbantartá-
si munkálatait, a távhőszol-
gáltató vállalat pedig már
a nyár folyamán elvégezte
az előírt tennivalóka t – a
Tábor negyedben például a

mérőórák négyévente esedé-
kes metrológiai ellenőriztetését –, 
így a város távhőrendszere készen 
áll a fűtési szezonra. Idén kettővel 
bővült a vízszintes elosztású fű-
tésrendszerrel kiépített székelyud-
varhelyi tömbházak száma, amely 
ezzel elérte a 61-et – tudtuk meg 
Hadnagy Gábortól. A távhőszolgál-
tató vállalat igazgatója elmondta, 
több ilyen jellegű kérés is volt, de 
azokban a tömbházakban nem tud-

ták kiépíteni a rendszert, ugyanis 
mindenhol volt olyan lakástulaj-
donos, akit lakótársai nem tudtak 
meggyőzni a vízszintes elosztás 
előnyeiről, márpedig csak akkor 
tudják azt kiépíteni, ha a korszerű-
sítésbe a tömbház minden távfűtött 
lakásának tulajdonosa beleegye-
zik. A rendszer előnyeiről az igaz-
gató elmondta, sokéves méréseik 

azt mutatják, hogy a vízszintes 
elosztású rendszerrel fűtött laká-
sokban élők mintegy 30 százalék-
kal kevesebbet fi zetnek a fűtésért, 
mint ugyanazon a környéken a 
hagyományos távfűtési rendszerű 
háztartásokban élők. Kérés esetén 
egyébként a lakás bejáratáig a táv-
fűtési vállalat építi ki a rendszert, a 
tulajdonosnak csak a lakáson belül 
kell elvezetnie azt.

Székelyudvarhelyen a 2019–
2020-as távfűtési szezonban 1946 
lakás kapja a hőt a távhőszolgáltató 
vállalattól, idén 23 lakástulajdonos 
kérte a lecsatlakoztatást a rendszer-
ről, 5 pedig a visszacsatlakoztatást.

Két lakótelepen mindenhol, másik 
kettőben pedig részlegesen már 
távfűtenek Székelyudvarhelyen
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• A lehűlés miatt több székelyudvarhelyi lakótelepen
is igényelték már a távfűtés megkezdését. A városban
valamivel kevesebb mint kétezer háztartás fűtését
biztosítja a távhőszolgáltató vállalat. Idén két székely-
udvarhelyi tömbházban építették ki a vízszintes el-
osztású fűtésrendszert, amely a mérések szerint nagy
megtakarítást jelent majd a lakóknak.

Igényelhető a fűtéstámogatás
Hétfő óta igényelhető Székelyudvarhelyen a 2019–2020-as idény-
re szóló fűtéstámogatás. Ezt a jogosultak a novembertől márciusig 

tartó időszakra kaphatják meg, amennyiben megfelelnek a vonatkozó 
feltételeknek. A távhőt használó fogyasztók akkor jogosultak támo-
gatásra, ha az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 786 
lejt a családok, illetve az 1082 lejt az egyedül élő személyek esetében. 
A gázzal, villanyárammal vagy fával fűtők esetében az egy főre jutó 
jövedelmi küszöb 750 lej családok és egyedül élő személyek eseté-
ben egyaránt. A jelenleg családi pótlékban vagy szociális segélyben 
részesülőknek egy egyszerűsített típuskérést kell kitölteniük. A 
formanyomtatványok október 8-ától vehetők át, tömbházlakások ese-
tében a lakástulajdonosi társulásoknál, magánházak esetében pedig a 
polgármesteri hivatal szociális igazgatóságán, az 1-es számú irodában. A 
saját felelősségre kitöltött és aláírt űrlap benyújtása is ugyanott történik, 
ezt személyesen kell leadni, mellékelve a szükséges igazoló iratokat. 
A kitöltendő formanyomtatvány ugyanakkor letölthető a polgármesteri 
hivatal honlapjáról is (www.udvarhely.ro). Az igénylési iratcsomókat 
minden hónap 10. és 20. napja között fogadják, de a megítélt támoga-
tás a fűtésszezon végéig érvényes, így nem kell minden hónapban újra 
kérvényezni, csak akkor, ha a jogosultsági állapot változik.

Melegvíz-támogatás időseknek
Melegvíz-támogatást igényelhetnek a 65. életévüket betöltött csík-
szeredaiak havi legtöbb 40 lej értékben. A típuskéréseket a lakószö-
vetségek átvehetik október 14-étől a Közüzemek Rt. székhelyén. A 
távhőszolgáltatási rendszeren levő tömbházak melegvíz-szolgáltatása 
ellenértékéhez való önkormányzati hozzájárulást a 2019. november 
1. és 2020. március 31. közötti időszakra igényelhetik az érintettek. A 
kéréseket október 31-ig kell eljuttatni a Goscomhoz, akik később töltik 
be a 65. életévüket a március 31-ig tartó időszak hátralevő hónapjaira 
igényelhetik a támogatást. A későbbi igényléseket a megelőző hónap 
24-ig kell benyújtani. További részleteket a szereda.ro oldalon lehet 
olvasni, vagy személyesen lehet érdeklődni a városházán.

Tízéves az Egymillió csillag akció
Tizedik éve, hogy a gyulafehérvári Caritas minden év októberében 
megszervezi az Egymillió csillag a nélkülözőkért elnevezésű szolidaritási 
akciót. Erdély tizenegy településén idén is lehetőség lesz egy-egy gyertya 
meggyújtásával, pénzadománnyal segíteni a nélkülözőknek. Október 
11-én, pénteken Csíkszeredában a Majláth Gusztáv Károly téren 17 órától, 
Gyergyószentmiklóson a Művelődési Központ előtt szintén 17 órától, Maros-
vásárhelyen a Színház téren 18 órától, Székelyudvarhelyen a Dávid Ferenc 
téren (Bethlen lakótelepi park) 18 órától, Sepsiszentgyörgyön a Szabadság 
téren 18 órától, Bereckben a templomtéren 18 órától, Marosszentgyörgyön 
a Szent György téren 18 órától, Szovátán, Parajdon a Petőfi Sándor Művelő-
dési Ház előtt 18 órától, Petrozsényben 18 órától a színház melletti parkban,
Gyergyóalfaluban pedig egy héttel később, október 18-án 17 órától az István
pap téren gyúlnak fel a szolidaritás lángjai. Tavaly 3600-an adakoztak, 
akkor több mint 32 ezer lej gyűlt össze, amely összegből 600 nehéz sorsú 
családnak és egyedül élő idős embernek készítettek élelmiszercsomago-

kat, így téve szebbé karácsonyi ünnepüket.

Előadás az egészség védelmében
Koszti János fül-orr-gégész szakorvos lesz az Arbor szövetség és a gyergyó-
szentmiklósi Szent István-plébánia által szervezett Védd, amíg van című 
előadás-sorozat következő vendége. A Jó, ha tudjuk! című előadás helyszíne 
a Szent István-plébánia nagyterme lesz csütörtökön este 7 órától.

Könyv egy londoni székely taxis tollából
A gyergyószentmiklósi Török Zoltán könyvének bemutatójára várja az 
érdeklődőket csütörtökön 18 órakor a Gyergyószentmiklósi Városi Könyv-
tár. Török Zoltán ötvenhárom évesen vizsgázott angol taxisengedélyre, 
majd harmincegy hónapig vezetett taxit London utcáin, és Nagy-Britannia 
kincstárának adózott. Nem mindennapi emlékeit írásaiban, cikksorozat-
ban örökítette meg.  

Ásókapa – színház a házasságról
A Csíki Játékszín társulata ma és holnap játssza az Ásókapa című kö-
zösségi színházi előadását a Hunyadi László Kamarateremben. Mindkét 
nap 19 órától tekinthető meg a produkció. Az előadásokat beszélgetés 
követi az alkotókkal, hogy az érdeklődők szakmai magyarázatot is kap-
hassanak a produkció kapcsán felmerülő kérdéseikre. A beszélgetés 
moderátora Antal Attila pszichológus.

Őszi szövőtanfolyam
Szövőtanfolyamot indítanak Csíkszeredában, melynek során a részve-
vők elsajátíthatják a kártyás és szádfás szövést, a nyüstbogozást, a 
bordakészítést, a szövőszék kezelését, valamint a szőttes kötésrajzá-
nak olvasása és tervezése alapján az önálló felvetést. A képzés egy in-
gyenes bemutató foglalkozással kezdődik, melyen az oktató ismerteti 
a technikákat és azokat a követelményeket, amelyeket a részvevőknek 
teljesíteniük kell ahhoz, hogy elsajátíthassák a képzési anyagot. Ennek 

alapján az érdeklődők eldönthetik, hogy részt szeretnének-e venni a 
képzésen. A bemutató foglalkozás időpontja október 10-e, csütörtök. A 
képzéseket havonta egy alkalommal, csütörtökön 17–19 óra között tart-
ják. Érdeklődni és jelentkezni a 0758-840279-es telefonszámon vagy a 
kepzesek@kalot.ro e-mail-címen lehet, hétköznap 8–12 óra között.

Alzheimer Café
Újrakezdi tevékenységét nyári szünete után a Cry for Help Alapítvány 
által szervezett Alzheimer Café sorozat Csíkszeredában. Október 10-
én, csütörtökön 16 órakor az alapítvány a Penge tömbház mögötti új 
székhelyére (Szabadság utca 10-es tömbház, B lépcsőház, 2-es számú 
apartman) várják mindazokat, akik a demencia kezdeti szakaszában 
szenvednek, illetve hozzátartozóikat, valamint az ilyen betegekkel fog-
lalkozó orvosokat, egészségügyi asszisztenseket. Meghívott előadó 
Albert Ildikó pszichológus, aki a harmadik életkor gondjairól tart 30 
perces előadást. A részvétel ingyenes.
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