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Mindenki bűnhődik?
Tartozások miatt felfüggesztett melegvíz-szolgáltatás

K O V Á C S  E S Z T E R

K étségbeesett Facebook-be-
jegyzésben osztotta meg ta-
pasztalatait egy székelyud-

varhelyi férfi . A Kórház negyedi 
szociális lakások egyikének bérlője 
arról ír, hogy a lakók egynegyede 
által felhalmozott tartozások mi-
att napokig felfüggesztették a me-
legvíz-szolgáltatást. „Évek során 
mindig az adósok névsora ugyan-
az, kevés eltéréssel, a különböző 
szerződések mindig csak a ren-
desen fi zető rétegnek okoztak ké-
nyelmetlenséget, az adósok listája 
mindig megmaradt. Az zavar, hogy 
állandóan azt tanítják, hogy a 21. 
században élünk, csak akkor miért 
büntetnek középkori eszközökkel?” 
– fakadt ki a panaszos.

Közel 20 ezer lejnyi 
a tartozás

Valóban idült problémáról van 
szó, erősítette meg Szabó Jenő. A 
Kórház-negyedi lakástulajdonosi 
társulás elnöke fontosnak tartotta 
megjegyezni: Székelyudvarhelyen 
ez az egyedüli lakószövetség, aho-
vá a lakástulajdonosok mellett szo-
ciális lakásokat bérlők is tartoznak. 
A speciális helyzet sokszor konfl ik-
tust szül, magyarázta az illetékes.

A Cekend sétány 4. és 6. szám 
alatti tömbházakban összesen 127 
önkormányzati lakrész van. A laká-

sok 9 négyzetméteresek, közös illem-
helyiséggel és fürdővel rendelkez-
nek emeletenként. Legutóbb június 
10-én függesztették ki a befi zetendő
számlák listáját, ebből kitűnik, hogy
mintegy húsz bérlőnek összesen több
mint 18 ezer lejre rúgó közüzemi tar-
tozása van. A tartozókat a lakószö-
vetség korábban is fi gyelmeztette,
hogy törlesszenek, sőt a helyzetről
tájékoztatták a székelyudvarhelyi
polgármesteri hivatalt is.

Most nem lehet kilakoltatni

„A polgármesteri hivatal évente 
újítja a szerződéseket a bérlőkkel, 
folyamatosan lekérjük a közüzemi 
tartozásokat, amelyeket egyéb-
ként a lakószövetség tart számon 
és hajt be. A nagyobb összeggel 
tartozó személyeknek értesítést, 
illetve felszólítást mi is küldünk 
az elmaradásaikról, jelezve an-
nak veszélyét, hogy kilakoltatjuk, 
amennyiben nem egyenlítik ki a 
felgyülemlett tartozásaikat” – kö-
zölte kérésünkre a polgármesteri 
hivatal sajtóosztálya. Az országos 
járványügyi rendelkezések miatt 
azonban a polgármesteri hivatal 
jelenleg nem rendelhet el kila-
koltatásokat, így más eszközök-
höz folyamodtak. „A lakótársulás 
a fenti problémák miatt lezáratta 
a szolgáltatóval a melegvíz-ellá-
tást, de a járványügyi helyzetre 
való tekintettel néhány nap után 
visszakapcsolták azt” – erősítette 
meg a sajtóosztály.

Humánus megoldás kellene

A szociális lakások bérlői esetében 
rendkívül nehéz és kényes ügy a 
tartozások behajtása, magyarázta 
a lakástulajdonosi társulás elnöke. 
„Sokkal egyszerűbb kétezer lejnyi 
tartozást behajtani egy lakástulaj-
donostól, mint kétszáz lejnyit egy 
bérlőtől. Elsősorban azért, mert 
más eszközök állnak a lakótársulás 
rendelkezésére. A lakástulajdonos 
esetében kilencvennapos fi zetési 
határidő után a tartozás ráíródik a 
telekkönyvre, tehát a tulajdo-
nos a lakásával felel. A szoci-
ális lakások bérlőinek jobbik 
esetben néhány ingóságuk 
van, ha van jövedelmük, an-
nak havonta az egyharma-
dát lehet törlesztőrészletként 
levágni, a szociális juttatásokat 
pedig nem lehet elvenni” – sorolta 
Szabó Jenő. Rendkívül kényes és 
nehéz helyzet előtt áll tehát a Kór-
ház negyedi lakótársulás, tette még 
hozzá: a problémát konfl iktusmen-
tesen és a lehető leghumánusabban 
szeretnék megoldani. „Nem látha-
tunk bele azok helyzetébe sem, akik 
képtelenek törleszteni, így azt sem 
jelenthetjük ki, hogy szándékosan 
nem fi zetnek” – hangsúlyozta az 
illetékes. A helyzet mielőbbi meg-
oldására tehát a tartozókkal szem-
ben jogi eszközökhöz folyamodnak, 
hogy csak azok a személyek legye-
nek érintettek, akik felhalmozták az 
adósságokat, közölte a polgármeste-
ri hivatal sajtóosztálya.

A lakók egynegyede által 
felhalmozott tartozások miatt 
napokig felfüggesztették 
a melegvíz-szolgáltatást

▴  KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.
F OTÓ: HAÁZ VINCE

M O L N Á R  M E L I N D A

A Szentírás bőséggel tudósít a 
legnagyobbak közül való utol-

só próféta életéről, születésének 
csodálatos hírüladásától kegyetlen 
haláláig. Idős szülei, Zakariás zsidó 
pap és Erzsébet Gábriel arkangyal 
által kinyilatkoztatást kapnak fi uk-
ról. Aszkétaként a sivatagba vonult 
vissza, és Jézus nyilvános föllépése 
előtt bűnbánatot hirdetve jelezte ér-
kezését. Jézus megkeresztelkedése-
kor Messiásként üdvözölte.

A nép között rendkívül népsze-
rű János, aki az uralkodó politikai 

irányzattal ellentétes néze-
teket vallott, magára vonta 
Heródes haragját. Fondor-
lattal tette félre az útból az 
erkölcsbíró prófétát: mosto-

halánya, Salome követelé-
sére lefejeztette. János az igaz vilá-
gosság tanúja, a takácsok, szabók, 
vargák, szűcsök, pásztorok, ven-
déglősök védőszentje. Epilepszia és 
fejfájás ellen is hozzá fordulnak. Sok 
templomot ajánlottak védelmébe – a 
legtekintélyesebb a római Lateráni 
Keresztelő Szent János-főszékesegy-
ház –, vidékünkön a Kóstelekhez 
tartozó Magyarcsügés, Kápolnásfalu 

fi liájának, Homoródfürdőnek a ká-
polnáját, a Gyergyószentmiklóshoz 
tartozó Háromkút, valamint Lövéte 
leányegyházának, Kirulyfürdőnek 
a misézőhelyét. Csíkdelne, Szőke-
falva, Marosvásárhely-belváros, 
Parajd, Bögöz, Tekerőpatak plébáni-
atemplomának névadóját ünneplik. 
Virágos Szent János avagy Szent Iván 
ünnepe szerencsenap. Hiedelmek, a 
tűzzel és növényekkel kapcsolatos 
rítusok kötődnek hozzá. A régi nap-
tárban a hónapot is róla nevezték el.

Keresztelő Szent János, az előfutár
• Jézus útja előkészítőjének, Keresztelő Szent Jánosnak a
születésnapját ünnepeljük ma. Rajta kívül csak a Szűzanya
földi születésének szentel ünnepet a katolikus egyház.

Keresztelő Szent János

▴ F O R R Á S :  W I K I P É D I A

Negatív lett minden koronaví-
rusteszt a Csíkszeredai Megyei 

Sürgősségi Kórház kardiológiai 
osztályán végzett újratesztelés so-
rán, sem az alkalmazottak, sem 

a páciensek körében nem 
észleltek újabb fertőzést. 
A kardiológiai osztályon 
tegnap még két páciens 
volt beutalva, de a nap 
folyamán őket is kibocsá-
tották, és ezt követően 
teljes fertőtlenítés zajlott 

az osztályon. Szerdától ismét 
vesznek fel betegeket a kardio-
lógiai osztályra, és újra beindul 
a rendelés a kardiológiai járóbe-

teg-rendelőben is. Az eddig elő-
jegyzett pácienseket felhívják, és 
új időpontra adnak előjegyzést. 
Negatív lett továbbá minden ered-
mény a belgyógyászati osztály al-
kalmazottai körében elvégzett ko-
ronavírustesztek során is. A kórház 
koronavírus-fertőzötteket ellátó 
osztályain tegnap 64 személy volt 
beutalva, közülük ötven személy-
nél igazolták a fertőzést, a többi-
ek ennek gyanúja miatt kerültek 
kórházba. A tünetmentes és enyhe 
tünetekkel rendelkező fertőzöttek 
számára működő külső kórházi 
egységben továbbra is 14 személy 
részesült ellátásban.

Fellélegezhet a kórház
• Lezárult a csíkszeredai kórház kardiológiai osztályán
az újratesztelési folyamat: nincs újabb koronavírus-fer-
tőzés, ahogy a belgyógyászati osztályon sem.

Nőtt az esetek száma

Nyolc újabb koronavírus-fertőzés igazolását követően 281-re emelkedett 
a járvány kezdete óta Hargita megyében azonosított esetek száma – derül 
ki a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal tegnapi közleményéből. Közülük 
173-an meggyógyultak, nyolc személy elhunyt, 100 aktív fertőzöttet pedig 
a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi kórházakban tartanak megfigye-
lés alatt. Intézményes karanténban már senki sem tartózkodik Hargita 
megyében, és otthoni elkülönítésben is napról napra kevesebben vannak, 
jelenleg 799-en. Maros megyében 722-en fertőződtek meg a járvány kez-
dete óta, Kovászna megyében pedig 269-en. Országos szinten több mint 
kétszáz új eset igazolása után 24 505-re emelkedett tegnap a fertőzöttek 
száma. A halálesetek száma 1539-re nőtt, 17 187-en pedig meggyógyultak.

• Több havi közüzemi tartozást halmozott fel a székelyudvarhelyi Kórház-negyedi
önkormányzati lakásokban élők egy része: a bérlőknek csupán töredéke tartozik,
a retorzió mégis sokszor az egész tömbházat érinti. Nem egyszerű az elmaradás
behajtása sem, a lakószövetség és a polgármesteri hivatal jogi eszközökhöz fo-
lyamodott.




