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H I R D E T É S

A TÖRTÉNELMI ADÓSSÁGOK MIATT A SZOLGÁLTATÓ ELZÁRJA A GÁZCSAPOT

Fűtésgondok Temesváron

Keresik a megoldást 
Temesváron, hogy a város 
lakói, iskolái, kórházai ne 
maradjanak hétfőtől fűtés 
és meleg víz nélkül, miu-
tán az E.On bejelentette, 
október 25-e után nem szol-
gáltat földgázt a Colterm 
távhőszolgáltatónak.
» BÁLINT ESZTER

H étfőtől fűtés és meleg 
víz nélkül maradhatnak 
a temesváriak, az E.On 

ugyanis közölte, október 25-e 
után nem szolgáltat földgázt a 
Colterm távhőszolgáltatónak. 
A nagyjából 50 ezer háztartást, 
kórházakat, iskolákat érintő 
rossz hírt Dominic Fritz pol-
gármester jelentette be szerda 
este. „Ide jutottunk, pedig a 
temesvári önkormányzat idén 
132 millió lejt utalt át a helyi 
költségvetésből a Coltermnek. 
Ám a történelmi adósságok-
hoz hozzáadódtak az elmúlt 
években felhalmozott büntető-
kamatok, az energiaárak rob-
banásszerűen megugrottak, az 
országos intézkedések pedig 
késnek, mindezek pedig kri-
tikus helyzetet teremtettek a 
vállalat számára” – fejtette ki 
az elöljáró. Elmondása szerint 
megválasztása óta egyetlen lej-
jel sem maradt el a helyi szol-

gáltató az E.On-nak, azonban 
a 2013–2016-os időszakban 70 
millió lejes adósságot halmoz-
tak fel, amiből polgármester-
sége idején 10 milliót sikerült 
törleszteni. De más vállalatok 
és bankok felé is vannak tör-
ténelmi tartozások – jegyezte 
meg Dominic Fritz.

Hozzátette: próbálta vissza-
szerezni a távhőszolgáltató hi-
telezőinek a bizalmát azáltal, 
hogy törlesztett a felhalmozott 
adósságokból, ám az energiaá-
rak megemelkedése miatt álla-
mi segítség nélkül nem tudnak 
a télen meleg vizet és fűtést 

szolgáltatni. Dominic Fritz sze-
rint amúgy nem csak Temesvár, 
hanem az ország számos olyan 
városa bajba kerül, ahol még 
van távhőszolgáltatás.

„Sajnos az E.On-nal folytatott 
tárgyalások számos okból kifo-
lyólag kudarcba fulladtak. Több 
temesvári beruházásról mond-
tunk le, hogy a történelmi adós-
ságok törlesztésével és ígéretünk 
betartásával visszaszerezzük a 

bizalmát. A szolgáltató mosta-
ni döntése azt jelenti, hogy gáz 
nélkül a Colterm nem tudja foly-
tatni a termelést és a távhőszol-
gáltatást. Fennáll a kockázat, 
hogy több mint 50 ezer temesvári 
háztartás, iskolák, kórházak ma-
radnak meleg víz és fűtés nélkül. 
Minden erőfeszítést megteszünk 
annak érdekében, hogy elkerül-
jük ezt a forgatókönyvet” – fejtet-
te ki a polgármester.

Az egyik lehetséges forgató-
könyv, hogy a Colterm ezentúl 
az E.On helyett egy úgyneve-
zett végső szolgáltatótól vásá-
rolja a földgázt, közben pedig 
a városvezetés más gázszolgál-
tatókkal is tárgyal az együtt-
működés lehetőségéről. A Col-
term ugyanakkor azt tervezi, 
hogy áttér a gázról a szénre, 
még akkor is, ha a megnöveke-
dett légszennyezés miatt a jö-
vőben szén-dioxid-kibocsátá-
si bizonylatot kell vásárolnia, 
már meg is kezdte a tárgyalá-
sokat két szénbeszállítóval, 
amelyek meg is kezdték a szál-
lítást Temesvárra, és tárgyalá-
sokat folytatnak a kormánnyal 
is, hogy bocsásson a rendel-
kezésükre szenet a stratégiai 
állami tartalékból. „A Colterm-
nek meg kell emelnie az ára-
kat, amelyek hosszú évek óta 
nem változtak, és amelyek ma 
már a reális előállítás ár töre-
dékét fedezik” – vetítette előre 
az elöljáró.

Kihűlhetnek a fűtőtestek. Épp a hideg beálltával lehetnek gondok a Béga-parti városban
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» Dominic Fritz sze-
rint amúgy nem csak 
Temesvár, hanem az 
ország számos olyan 
városa bajba kerül, 
ahol még van táv-
hőszolgáltatás.

» RÖVIDEN

Romániában az egyik legnagyobb az államháztartás hiánya
Megugrott a hazai össztermékhez (GDP) mért államháztartási 
hiány és az államadósság az EU-ban tavaly a koronavírus-jár-
vány következményeként. Az Eurostat csütörtökön azt közölte, 
hogy az euróövezetben a GDP-arányos államháztartási hiány 
7,2 százalékra emelkedett tavaly a 2019. évi 0,6 százalékról. Az 
Európai Unió egészében a deficit 0,5 százalékról 6,9 százalékra 
nőtt. A legnagyobb államháztartási hiányt Spanyolországban 
(11 százalék), Görögországban (10,1 százalék), Máltán (9,7 száza-
lék), Olaszországban (9,6 százalék) és Romániában (9,4 száza-
lék) mérték. Két országot, Dániát (0,2 százalék) és Svédországot 
(2,8 százalék) kivéve, mindegyik tagállamban 3 százalékot 
meghaladó volt a GDP-arányos államháztartási hiány.

Potápi: a helyi vállalkozókat kell megerősíteni
A magyar nemzetrészek megerősítéséhez gazdasági erejüket 
megteremtő és azt fenntartó tudás is szükséges – jelentette ki 
csütörtökön Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzet-
politikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban. 
Úgy fogalmazott: a nemzetpolitikának egyik nagy előrelépése 
volt, hogy 2015-től egyre inkább a szülőföldön való boldogulás 
támogatására fi gyeltek oda. Leszögezte: a helyi vállalkozókat kell 
megerősíteni annak érdekében, hogy a helyi közösség erős tudjon 
lenni. „Most az egyik legfontosabb feladat, hogy a hálózatépítést 
a vállalkozók között is erősíteni tudjuk. Ezt szolgálja a mentor-
program is, amelyben jól menő vállalkozók olyan induló vállalko-
zókat támogatnak, akik szeretnének üzleti kapcsolatokat terem-
teni, illetve tapasztalatokat gyorsabban megszerezni” – mutatott 
rá. Hozzátette: a cél az, hogy az induló vállalkozások akár 20 évet 
is át tudjanak lépni a fejlődésükben, és az is nagyon fontos, hogy 
amikor ezek a vállalkozók a jövőben üzleti kapcsolatokra fognak 
gondolni, akkor elsősorban magyarországi vállalkozókkal vegyék 
fel a kapcsolatot. „Ha ez megvalósul, akkor tudunk beszélni 
egységes Kárpát-medencei gazdasági térről” – szögezte le Potápi 
Árpád János államtitkár.




