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Jelentős összeggel tartoznak
A gyergyószentmiklósi fogyasztók egy része a közmű adósa
• Meghosszabbította 
a pénztár nyitvatartási 
idejét a gyergyószent-
miklósi Hő-, Víz- és 
Csatornaszolgáltató 
Közmű, illetve más 
lehetőségeket is bizto-
sítanak a számlák ren-
dezésére a járványhely-
zetre való tekintettel. A 
fogyasztók adóssága 
eléri az 1,8 millió lejt.

B A R A B Á S  O R S O L Y A

S zeretnék elkerülni a hosszú 
sorokat a Virág lakónegyedi 
pénztár előtt, ezért bővítik a 

fogyasztók számára a számlakifi ze-
tési lehetőségeket – hangsúlyozták 
a pénteki sajtótájékoztatón a gyer-

gyószentmiklósi Hő-, Víz- és 
Csatornaszolgáltató Közmű 
munkatársai. György János 
kommunikációs szakember 
és Lovász Enikő adminiszt-
rációs referens felhívták a 
fi gyelmet arra, hogy honlap-
jukon keresztül, továbbá mo-

bilapplikációval és hordozható 
terminál segítségével is lehet fi zetni, 
emellett a pénztárnál is van lehető-
ség a készpénz mellett bankkártyát 
használni, sőt további tárgyalások 
is folyamatban vannak, hogy egy-
szerűbbé tegyék a fogyasztóknak a 
számlafi zetést. A pénztár nyitvatar-

tását is meghosszabbították: hétfőn, 
kedden, csütörtökön és pénteken 8 és 
19 óra között vannak nyitva. Emellett 
lehet keresni a szolgáltatót a külön-
böző számlázási vagy más, fogyasz-
tókat érintő kérdéssel szerdán is, hi-
szen fogadóórákat akkor is tartanak 9 
órától, ám ezekre előzetes bejelentke-
zés szükséges. Ezen a napon a pénz-
tár 12 és 19 óra között tart nyitva.  

Jelentős a fogyasztók tartozása

A tavaly decemberi adatok szerint 
több mint 1,8 millió lej kintlévősége 

van a szolgáltatónak, ennek nagy 
része a távfűtésből származik, hi-
szen nemrég vették át az ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatást is. 1 millió 
660 ezer lejjel tartoznak a magán-
személyek, több mint 103 ezer lejjel 
a cégek és 67 ezer lejjel a közintéz-
mények. Jelenleg 66 eljárás van fo-
lyamatban a tartozások behajtása 
érdekében. A cél az, hogy ne hal-
mozhassanak fel nagy adósságokat 
a fogyasztók. „A számlákon az is fel 
van tüntetve, hogy az érvényesség 
lejárta után harminc napig nem 
számolunk késedelmi kamatot, de 

azt követően naponta 0,03 száza-
lék a késedelmi díj. 45 nap eltel-
tével pedig a tartozás összegének 
függvényében végrehajtó veszi át 
az ügyintézést” – emelte ki György 
János, a szolgáltató kommunikációs 
szakembere. Ezekben az esetekben 
a végrehajtó fi gyelmezteti majd a 
fi zetési kötelezettségre a fogyasztót. 
Elhangzott, amennyiben valaki a 
nyári hónapokban is szeretne fi zet-
ni távhőt, hogy télen kisebb összeg 
terhelje a családi kasszát, erre is 
van lehetőség, illetve kérik azokat, 
akik nem tartózkodnak huzamo-

sabb ideig a városban, jelezzék a 
szolgáltatónak, vagy online minden 
hónapban az óraállásra ugyanazt a 
számot jelentsék le. A szolgáltató 
honlapja folyamatosan bővül, már 
szennyvízvezeték-tisztítást is lehet 
igényelni online. 

Hosszú ideig tart 
az új szerződések kötése

A gyergyószentmiklósi Hő-, Víz- 
és Csatornaszolgáltató Közműnek 
jelenleg 8053 fogyasztója van. El-
kezdték az új szerződések megköté-
sét is, elsőként az intézmények és a 
cégek kerülnek sorra, majd ezt kö-
vetik a magánfogyasztók. Az eljárás 
több részből áll, egy formanyomtat-
ványon bekérik az adatokat, majd a 
szolgáltató munkatársai a helyszí-
nen felmérik a technikai adatokat, 
és ezután történik majd a szerződés 
véglegesítése. Emiatt évekig is el-
húzódhat, amíg mindenkivel meg-
kötik az új szerződést. „Ezalatt 
a vízórákat is ellenőrzik, hiszen 
tudni kell, hogy hideg víz eseté-
ben hétévente, meleg víznél min-
den négy év után újra hitelesíteni 
kell a mérőműszereket” – hang-
súlyozta György János. Sajnálatos 
módon ilyen engedéllyel rendel-
kező cég legközelebb Brassóban, 
illetve Bákó megyében van, így 
valószínűleg amikor erre sor ke-
rül, költségtakarékosabb lesz, ha 
egyszerre több vízóra hitelesítését 
kérik a fogyasztók.

György János és Lovász Enikő. Bővülő 
számlafizetési lehetőségek

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

A z együttműködés célja, hogy a 
két intézmény sajátos eszköz-

tárát felhasználva hangolja össze 
az egyetem előtti és az egyetemi 
oktatást, folyamatos képzési, kuta-
tási és pedagógiai innovációs tevé-
kenységek terén. Az együttműködés 

több területen valósul meg, 
akkreditált képzések, nem-
zetközi oktatási projektek, 
workshopok és konferen-
ciák szervezése képezi az 
egyik pillérét, míg a másik 

tematikus pilléren a külön-
böző szakmai fórumokon történő 
pedagógiai tapasztalatcsere áll. A 
karrier-tanácsadás és pályaorientá-
ció terén is elindult az együtt gon-
dolkodás, a felek megállapodtak 
egy közös elképzelés kidolgozásá-
ban – számol be közleményben az 

egyetem sajtóosztálya. A két intéz-
mény munkatársai már korábban is 
dolgoztak együtt különböző projektek 
megvalósításában – mint a román 
nyelv oktatásának kisebbségi tanterv 
szerinti oktatása –, az együttműkö-
dési megállapodás ezt a jó partneri 
kapcsolatot hivatott megerősíteni. A 
pedagógusok háza erős iskolai kap-
csolataival, de akár oktatásgyakorlá-
si helyszín biztosításával is segíteni 
kívánja a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Tanárképző Inté-
zetének működését, míg az egyetem a 

szakemberei által szakmai segítséget 
nyújt a pedagógusok házának szak-

bizottságaiban. Az együttműködés 
garanciáját képezi, hogy az egye-
temnek állandó képviselete van az 
Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házának vezetőtanácsában, Mara 
Gyöngyvér oktatási és minőségbiz-
tosítási rektorhelyettes személyében 
– jegyzi meg a közlemény. 

Együttműködési megállapodást kötöttek
• Szorosabbra fűzi kapcsolatait a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógusok 
Háza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: együttműködési megállapo-
dást írt alá múlt héten Ferencz-Salamon Alpár, a pedagógusok házának igazgatója és 
Tonk Márton professzor, az egyetem rektora.

Tonk Márton és Ferencz-Salamon Alpár. 
Megállapodtak 

▸  F O R R Á S :  S A P I E N T I A  E M T E

Több a beoltott, 
mint a fertőzött
A koronavírus ellen beoltottak 
száma meghaladta a fertőzötte-
két – adta hírül a Covid-19 elleni 
oltással kapcsolatos tevékeny-
ségeket koordináló országos 
bizottság (CNCAV) elnöke, 
Valeriu Gheorghiţă. „Ma 13 óra-
kor a beoltott személyek száma 
meghaladta a SARS-CoV-2 vírus-
sal fertőzöttekét” – idézi Gheor-
ghiţát az oltással kapcsolatos 
tájékoztatást szolgáló platform 
Facebook-oldalán közzétett be-
jegyzés. Eszerint szombaton 13 
óráig 783 505 beoltott személyt 
vettek nyilvántartásba, miköz-
ben az igazoltan koronavírussal 
fertőzöttek száma 777 276. 
A CNCAV elnöke ugyanakkor 
köszönetet mondott mindazok-
nak, akik az immunizálás mellett 
döntöttek, illetve azoknak, akik 
jelentős erőfeszítéseket tesznek 
az oltási folyamat hatékonysága 
érdekében. 
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