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Hargita megyei Gyergyószentmiklóson már évek óta akadozik a melegvízellátás és a központi fűtés. A távfűtési
rendszer hatásfoka alacsony, a veszteségek a lakosságot terhe
lik. A magas számlákat a háztartások jelentős száma nem ké
pes fizetni, ezért a lakosság tartozása a Városgazdálkodási Vál
lalat felé folyamatosan növekszik. Emiatt a Városgazdálkodási
Vállalat fizetésképtelenné vált, mára már hitelre vásárol fűtő
anyagot. A „közüzem problémája” társadalmi szinten egyre
nagyobb méreteket ölt, hatással van az egyének életmódjára,
egyes háztartások esetében az anyagi helyzetre, a város környe
zetének arculatára (a tömbházak állaga romlik), a város demog
ráfiai folyamataira (a város nem attraktív a fiatalok számára).
Kutatásomban azt vizsgálom, hogy a külső, objektív tényező
(a közszolgáltatások állapota) miképpen hat a háztartások élet
módjára. Kutatásomat Gyergyószentmiklós egyik legnagyobb
lakótelepén, a Bucsin negyedben végzem. A kutatásomnak két
része van, az egyik a közüzem problémájának a modellezése,
többnyire statisztikai adatokra alapozva, a másik a lakosság el
szegényedésének a leírása az előbbivel kapcsolatban, kitérve a
kísérő és megelőző városszociológiai folyamatokra.
Kutatásom jelenlegi szakaszában a lakosság eladósodásának
alakulását, az urbánus környezet arculatának változásait (mi
vel a tehetősebb lakosok áttértek a fával való egyéni fűtésre, a

kémények és a fásszínek lerontották a városképet), valamint
az elszegényedést kiváltó (lehetséges) külső okokat vizsgáltam
meg. A statisztikai adatok a Városgazdálkodási Vállalattól szár
maznak. A rendelkezésemre bocsátott adatbázis a 2001 áprilisi,
májusi, júniusi, decemberi, a 2002 januári és áprilisi közköltsé
gekről, adósságokról, valamint a mérőműszerekkel (vízóra,
gázóra) való ellátottságról (egyesek vízórákat szereltettek fel, a
veszteségek költségének a mérséklésére) tartalmaz információ
kat. Továbbá vizsgáltam a lakosság tartozásának időbeli válto
zását és térbeli eloszlását, valamint a közköltségek mértékének
térbeli (tömbházakra lebontva) vonatkozását.
Mennyiségi elemzéseimet megfigyeléssel egészítettem ki,
főként az urbánus környezet arculatát vizsgálom a Bucsin la
kónegyedben. Megfigyeltem a tömbházak állapotát és fizikai
környezetét, a tömbházak körül elhelyezkedő zöldövezetek ál
lapotát, a játszóterek állapotát, a garázsok és fásszínek mennyi
ségét, valamint a lakókörnyezet kereskedelmi és szolgáltató
egységekkel való felszereltségét.
Megfigyeléseim szerint a melegvíz és fűtéshiány megoldásá
ra a háztartások egyénileg új alternatívákat kellett találjanak a
fűtés megoldására. Munkahipotézisem szerint ez változást idéz
elő az életmódban, illetve plusz terhet jelent a háztartásoknak.
Az időgazdálkodási mintájuk, és a költségstruktúrájuk egy
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aránt átalakult. Ugyanakkor ez a helyzet új szolidaritásformát
is teremt(het)ett, amely a közös fafeldolgozásban, kalákákban
nyilvánul(hat) meg. Ugyanakkor úgy vélem, hogy elindult a sze
génység térbeli koncentrálódása, s létrejöttek a slumosodásnak
kedvező feltételek is. A város térbeli szerkezetének az átalakulá
sa leginkább a fásszínek megjelenésével érhető tetten. Azonban
a fásszínek egyrészt átalakítják a fizikai környezet arculatát, el
veszik a helyet a játszóterek, zöldövezetek elől, másrészt pedig
illegálisak, tűzvédelmi szempontból veszélyt jelentenek, és az

infrastruktúra problémáival együtt negatív hatással vannak a
lakáspiaci árak alakulására. Mindezek kumuláltan érzetetik ha
tásukat, hiszen a melegvíz, a fűtés, és a gáz hiánya csökkenti a
város vonzerejét a gazdasági tőke számára. Az infrastrukturá
lis fejletlenség miatt a város nemcsak a gazdasági tőke számára
nem jelent vonzerőt, hanem a humán tőke számára sem, egyre
kevesebb fiatal tér haza tanulmányai befejezése után.
A kutatás eddigi szakaszai során megbizonyosodhattam ar
ról, hogy a gazdaságok elszegényedése már egy hosszabb ideje
zajló és valós folyamat, az adósok száma és az adósságok mér
téke hónapról hónapra emelkedik, a lakosok jelentős részének
a szegénység-érzete úgyszintén. A lakók viszonyulása a környe
zeti változásokhoz, zavaróan hat rájuk.
A későbbiekben meg szeretném vizsgálni a családok minden
napi életmintáit, a költségstruktúrájának és az időgazdálkodá
sának változásait, a szociális viszonyaikban mutatkozó átalaku
lásokat, és a város lakáspiacának helyzetét. Úgy vélem, hogy az
előbbi kérdések szociológiai elemzésük fontos adaléka lehet a
városi életmódkutatások hazai empirikus kutatásának.
Jegyzetek
1. A kutatás előzetes eredményeit a szerző a 2002. decemberé
ben megrendezett ETDK-n mutatta be – szerk. megj.
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