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Végleg bezárják a marosnémeti 
hőerőművet, ami nem csu-
pán szociális problémát okoz 
Hunyad megyében, hanem a 
leállás miatt több mint húszezer 
lakos, továbbá számos közin-
tézmény, köztük iskola ma-
radt fűtés és meleg víz nélkül. 
Pogocsán Ferdinánd Zoltán, a 
megyeszékhely alpolgármestere 
lapunknak elmondta, az önkor-
mányzat azon dolgozik, hogy az 
iskolákat őszig gázfűtésre kap-
csolják, emellett a lakosságot 
arra ösztönzik, hogy próbálja-
nak meg minél hamarabb saját 
gázkazánokat vásárolni. 

 » SIMÓ HELGA

T öbbszöri leállás után minden 
bizonnyal nem fogják újraindí-
tani a marosnémeti hőerőmű-

vet, aminek következtében távfűtés 
és meleg víz nélkül marad csaknem 
4000 lakás és közintézmény Déván. 
Pogocsán Ferdinánd Zoltánt, a hu-
nyadi megyeszékhely RMDSZ-es al-
polgármesterét arról faggattuk, mi 
vezetett a hőerőmű végleges leállítá-
sához, és hogy miként reagál az ön-
kormányzat a jelentős problémára. 
Az alpolgármester felidézte, közel 
egy hónappal ezelőtt bejelentették, 
hogy szén hiányában nem tudják 
működtetni a hőerőművet, így körül-
belül a város lakosságának húsz szá-
zaléka (több mint 20 ezer lakos) fűtés 
és meleg víz nélkül maradt, illetve a 
középületek is, amelyek a hőerőmű-
től kapták a fűtést.

„Tudomásunk szerint nincs is sok 
esély arra, hogy beinduljon a hő-
erőmű. Mert nem tudják a szén elő-
állítását, annak szállítását fedezni, 
és nincs meg a környezetvédelmi 
engedélyük sem. Én is ott dolgoz-
tam, és nagyon jól tudom, hogy ha 
egyszer leállították, akkor nem lehet 
újraindítani” – közölte Pogocsán 
Ferdinánd Zoltán. Egyébként így vé-
lekedett Florin Oancea liberális pol-
gármester is, aki kijelentette: „nulla 
esély” van arra, hogy újraindítsák a 
hőerőművet. A leálláshoz elsősor-
ban az vezetett, hogy a meglévő szén 
minősége nagyon gyenge. Pogocsán 
Ferdinánd Zoltán elmondása szerint 
az erőműnek naponta 1700 tonna 
szénre lenne szüksége, ami körülbe-
lül 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 isko-
lákat őszig gázfűtésre kapcsolják. 
Emellett a lakosságot arra ösztönzik, 
hogy próbáljanak meg minél hama-
rabb saját gázkazánokat vásárolni. 
Határozatot készülnek előterjeszteni 
a városi tanácsban, hogy a rászoru-
ló családokat 2500 lej értékű utal-
ványok formájában tudják segíteni 
– így kerülnék el, hogy jövő télen 
fűtés és meleg víz nélkül maradjon 
Déva lakossága. A hivatal körülbe-
lül 1,2 millió eurós támogatást nyújt 
a rászoruló családoknak, hogy saját 
hőközpontot szerezzenek be.

Az alpolgármester arról is beszá-
molt, hogy a hőerőműben dolgozó 
700 alkalmazottnak körülbelül a 
fele dévai lakos. A fi zetésüket je-
lenleg állami támogatásból fedezik 
három hónapig. Illetve ha ezeknek 
az embereknek ebben a fázisban 

megszüntetik a munkaviszonyu-
kat, akkor végkielégítést kapnak. 
Körülbelül 3500–4000 lakást érint 
a hőerőmű által szolgáltatott fű-
tés 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 szeren-
cséjük, 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 

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

Jó szén nélkül nincs fűtés: ezrek bajban Déván

Több mint 20 ezer lakos maradt fűtés és meleg víz nélkül Déván a hőerőmű leállása miatt
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is alpolgármestert adhatott. Po-
gocsán Ferdinánd Zoltánt arról is 
faggattuk, melyek a helyi magyar 
közösség legégetőbb problémái, 
milyen célok megvalósítása érhe-
tő 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 részesül-
jenek. „Ha templomot javítanak, 
akkor a magyaroknál is legyen ja-
vítva, ha temetőt rendeznek, úgy-
szintén” – fejtette ki az alpolgár-
mester. Hozzátette, hogy az egyik 
legfontosabb prioritásuk a magyar 
nyelvű iskola volt, a Téglás Gábor 
Gimnázium, melyet 2018 óta sokat 
fejlesztettek. „Prioritások marad-
nak továbbra is a magyarok számá-
ra az egyházak és a magyar nyelvű 
iskolák” – összegzett Pogocsán 
Ferdinánd Zoltán.

 » Határozatot 
készülnek előter-
jeszteni a városi 
tanácsban, hogy 
a rászoruló csa-
ládokat 2500 lej 
értékű utalvá-
nyok formájában 
tudják segíteni 
– így kerülnék 
el, hogy jövő 
télen fűtés és 
meleg víz nélkül 
maradjon Déva 
lakossága.

 » BÍRÓ BLANKA

Kovászna megyében tizenöt műem-
léképület van nagyon leromlott 

állapotban és szorul sürgős felújítás-
ra – fi gyelmeztet a Kovászna Megyei 
Művelődési Igazgatóság. A prefektúra 
honlapján közzétett jelentésükben 
az áll, hogy a háromszéki műemlék 
épületek 80 százaléka magántulaj-
donban van, az állapotuk változó, 

leginkább azok vannak veszélyben, 
melyek tulajdonjoga még nem tisztá-
zott, vagy lakatlanok. Sürgős javítás-
ra szorul többek között az árapataki 
Domokos-kúria, a kökösi faházak, a 
dálnoki Lázár-Beczásy-udvarház, az 
aldobolyi Hollaky-kúria, a sepsiszent-
györgyi egykori vágóhíd épülete, a 
berecki Szent Miklós-templom, a Ko-
vászna és Kommandó közötti ipartör-
téneti műemléknek számító sikló.

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

a sepsiszentgyörgyi Vártemplomot, az 
esztelneki ferences kolostor épületét, 
Kézdivásárhely történelmi központját, 
a minorita rendház épületét.

Szintén tavaly a művelődési minisz-
térium vagy a művelődési igazgatóság 
kiadta az engedélyt a Székely Nemzeti 
Múzeum, a Székely Mikó Kollégium, a 
Mihai Viteazul Főgimnázium épületé-
nek, valamint az oltszemi Mikó-kastély 
tervezett felújítására.

Tizenöt háromszéki műemlék épület szorul sürgős restaurálásra

 » A felújításo-
kat többek között 
a szakemberek, 
tervezők hiánya 
is késlelteti. 




