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A VÁROS MAGYAR ALPOLGÁRMESTERE A TÖBBEZERNYI HÁZTARTÁST VÉGLEGESEN SÚJTÓ MAROSNÉMETI HŐERŐMŰ-LEÁLLÁSRÓL

Végleg bezárják a marosnémeti
hőerőművet, ami nem csupán szociális problémát okoz
Hunyad megyében, hanem a
leállás miatt több mint húszezer
lakos, továbbá számos közintézmény, köztük iskola maradt fűtés és meleg víz nélkül.
Pogocsán Ferdinánd Zoltán, a
megyeszékhely alpolgármestere
lapunknak elmondta, az önkormányzat azon dolgozik, hogy az
iskolákat őszig gázfűtésre kapcsolják, emellett a lakosságot
arra ösztönzik, hogy próbáljanak meg minél hamarabb saját
gázkazánokat vásárolni.
» SIMÓ HELGA

T

öbbszöri leállás után minden
bizonnyal nem fogják újraindítani a marosnémeti hőerőművet, aminek következtében távfűtés
és meleg víz nélkül marad csaknem
4000 lakás és közintézmény Déván.
Pogocsán Ferdinánd Zoltánt, a hunyadi megyeszékhely RMDSZ-es alpolgármesterét arról faggattuk, mi
vezetett a hőerőmű végleges leállításához, és hogy miként reagál az önkormányzat a jelentős problémára.
Az alpolgármester felidézte, közel
egy hónappal ezelőtt bejelentették,
hogy szén hiányában nem tudják
működtetni a hőerőművet, így körülbelül a város lakosságának húsz százaléka (több mint 20 ezer lakos) fűtés
és meleg víz nélkül maradt, illetve a
középületek is, amelyek a hőerőműtől kapták a fűtést.

„Tudomásunk szerint nincs is sok
esély arra, hogy beinduljon a hőerőmű. Mert nem tudják a szén előállítását, annak szállítását fedezni,
és nincs meg a környezetvédelmi
engedélyük sem. Én is ott dolgoztam, és nagyon jól tudom, hogy ha
egyszer leállították, akkor nem lehet
újraindítani” – közölte Pogocsán
Ferdinánd Zoltán. Egyébként így vélekedett Florin Oancea liberális polgármester is, aki kijelentette: „nulla
esély” van arra, hogy újraindítsák a
hőerőművet. A leálláshoz elsősorban az vezetett, hogy a meglévő szén
minősége nagyon gyenge. Pogocsán
Ferdinánd Zoltán elmondása szerint
az erőműnek naponta 1700 tonna
szénre lenne szüksége, ami körülbelül 33-34 vasúti kocsit jelenthet, ám
ezt a hőerőmű nem tudta biztosítani.
Így megszakadt a villanyáram- és a
távfűtés-szolgáltatás is.
A dévai polgármesteri hivatalban
most azon dolgoznak, hogy az iskolákat őszig gázfűtésre kapcsolják.
Emellett a lakosságot arra ösztönzik,
hogy próbáljanak meg minél hamarabb saját gázkazánokat vásárolni.
Határozatot készülnek előterjeszteni
a városi tanácsban, hogy a rászoruló családokat 2500 lej értékű utalványok formájában tudják segíteni
– így kerülnék el, hogy jövő télen
fűtés és meleg víz nélkül maradjon
Déva lakossága. A hivatal körülbelül 1,2 millió eurós támogatást nyújt
a rászoruló családoknak, hogy saját
hőközpontot szerezzenek be.
Az alpolgármester arról is beszámolt, hogy a hőerőműben dolgozó
700 alkalmazottnak körülbelül a
fele dévai lakos. A fizetésüket jelenleg állami támogatásból fedezik
három hónapig. Illetve ha ezeknek
az embereknek ebben a fázisban
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Jó szén nélkül nincs fűtés: ezrek bajban Déván

Több mint 20 ezer lakos maradt fűtés és meleg víz nélkül Déván a hőerőmű leállása miatt

megszüntetik a munkaviszonyukat, akkor végkielégítést kapnak.
Körülbelül 3500–4000 lakást érint
a hőerőmű által szolgáltatott fűtés levágása, emellett 10 iskolát,
amelyek közül kettő helyzete már
megoldódott. Emellett még számos
közintézményt érintett, beleértve a
megyei kórházat is, de utóbbi abban
a szerencsés helyzetben van, hogy
gázfűtésű kazánnal is rendelkeznek.
„Ott nem volt nagy probléma, csak
rákapcsolódtak a gázkazánra. Ebben
a vírushelyzetben volt olyan szerencséjük, hogy nem maradtak fűtés- és
melegvíz-ellátás nélkül. Ezt évekkel
ezelőtt megoldották már” – számolt
be Pogocsán Ferdinánd Zoltán.
Az alpolgármester egyébként az
egyetlen magyar helyi tanácsos a 21
fős dévai önkormányzatban, ám a
Nemzeti Liberális Párttal (PNL) ápolt
jó helyi és megyei viszonynak hála,
az RMDSZ a tavalyi választások után
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Határozatot
készülnek előterjeszteni a városi
tanácsban, hogy
a rászoruló családokat 2500 lej
értékű utalványok formájában
tudják segíteni
– így kerülnék
el, hogy jövő
télen fűtés és
meleg víz nélkül
maradjon Déva
lakossága.

is alpolgármestert adhatott. Pogocsán Ferdinánd Zoltánt arról is
faggattuk, melyek a helyi magyar
közösség legégetőbb problémái,
milyen célok megvalósítása érhető el az alpolgármesteri tisztség
révén. Kifejtette, 2018 óta tölti be
a tisztséget, és véleménye szerint
a dévai lakosok legnagyobb érdeke
az, hogy a magyarok és románok
egyforma bánásmódban részesüljenek. „Ha templomot javítanak,
akkor a magyaroknál is legyen javítva, ha temetőt rendeznek, úgyszintén” – fejtette ki az alpolgármester. Hozzátette, hogy az egyik
legfontosabb prioritásuk a magyar
nyelvű iskola volt, a Téglás Gábor
Gimnázium, melyet 2018 óta sokat
fejlesztettek. „Prioritások maradnak továbbra is a magyarok számára az egyházak és a magyar nyelvű
iskolák” – összegzett Pogocsán
Ferdinánd Zoltán.

Tizenöt háromszéki műemlék épület szorul sürgős restaurálásra
» BÍRÓ BLANKA

K

ovászna megyében tizenöt műemléképület van nagyon leromlott
állapotban és szorul sürgős felújításra – fi gyelmeztet a Kovászna Megyei
Művelődési Igazgatóság. A prefektúra
honlapján közzétett jelentésükben
az áll, hogy a háromszéki műemlék
épületek 80 százaléka magántulajdonban van, az állapotuk változó,

leginkább azok vannak veszélyben,
melyek tulajdonjoga még nem tisztázott, vagy lakatlanok. Sürgős javításra szorul többek között az árapataki
Domokos-kúria, a kökösi faházak, a
dálnoki Lázár-Beczásy-udvarház, az
aldobolyi Hollaky-kúria, a sepsiszentgyörgyi egykori vágóhíd épülete, a
berecki Szent Miklós-templom, a Kovászna és Kommandó közötti ipartörténeti műemléknek számító sikló.

Vezetőszerkesztő:
RostásSzabolcs
ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP
Megjelenik munkanapokon.
Felelőskiadó:
Príma Press Kft.
535600 Székelyudvarhely,
Bethlen Gábor u. 55.
tel.: 0266-218361
ISSN: 1454-7821

Ügyvezető: Nemes László
Lapszerkesztők:
BaloghLevente,PávaAdorján
Főmunkatársak:
Pap Melinda, Pataky István

Rovatvezető: BálintEszter
(erdélyitudósítások,gazdaság)
Rovatszerkesztők:
BaloghLevente(politika),
Kiss Judit (kultúra),
Vásárhelyi-Nyemec Ré ka (sport),
Bede Laura (színes világ),
GräfBotond(szolgáltatás,műsor)

»

A felújításokat többek között
a szakemberek,
tervezők hiánya
is késlelteti.
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a sepsiszentgyörgyi Vártemplomot, az
esztelneki ferences kolostor épületét,
Kézdivásárhely történelmi központját,
a minorita rendház épületét.
Szintén tavaly a művelődési minisztérium vagy a művelődési igazgatóság
kiadta az engedélyt a Székely Nemzeti
Múzeum, a Székely Mikó Kollégium, a
Mihai Viteazul Főgimnázium épületének, valamint az oltszemi Mikó-kastély
tervezett felújítására.

Tudósítók: BíróBlanka(Sepsiszentgyörgy – 0733–969681), Szucher Er vin
(Marosvásárhely–0726–720403),
Vásárhelyi-NyemecRéka(Nagyvárad
– 0726–720292)
Olvasószerkesztő: JakabMárta
Lapterv: Mihály László
Nyomás: Garamond Kft., Kolozsvár

Szerkesztőség: 400027 Kolozsvár, Regele Ferdinand (volt Wesselényi) utca 37. szám
tel.: 0264-705205, 0264-705215, e-mail: kronika@kronika.ro
Terjesztés,előfizetés: 0264–705205 (Kolozsvár), 0265–260170 (Marosvásárhely), 0266–371100 (Csíkszereda),
0266–218361 (Székelyudvarhely), 0266–361201 (Gyergyószentmiklós)

Előfizetési módok, árak, határidők:
Előfizetés
Ár
Kézbesítés
felvétele
(1 hónapra)
általunk /
nálunk
35 lej
posta által
postánposta
által39,2 lej

A jelentésben pozitív példaként említik az olaszteleki Daniel-kastélyt, a
miklósvári Kálnoky-kastélyt, a dálnoki
Gaál-kúriát, az erdőfülei Ferenzcy-Boda-kúriát, több csernátoni udvarházat,
melyeket a tulajdonosok felújítottak.
Arra is kitérnek, hogy a restaurálásokat többek között a szakemberek, tervezők hiánya is késlelteti. Az elmúlt
évben tíz műemlék felújítását kezdték
el, vagy folytatták, ezek között említik
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