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Hargita megyében évente 45 viHaros nap van, indokolt a villámHárító felszerelése

Hogy ne érjen villámcsapásként

Körkép
csík

hirdetés

Magyarországon az állami megbízások nagy részét külföldi 
cégek nyerik el, mondta az egyik előadó egy, a hétvégén tartott 
konferencián. A kérdést érdekes lenne megvizsgálni a Székelyföl-
dön is, valószínűleg itt jobb arányok jönnének ki a helyi vállal-
kozók javára. Sok önkormányzat úgy állítja össze kiírásait, hogy 
azok a helyi vállalkozóknak kedvezzenek. Mielőtt az egyenlő 
esélyek bármelyik bajnoka felhördülne: nem szegnek törvényt, 
hanem igenis beírnak olyan feltételeket, amelyeknek lényege a 
helyismeret, amelyek teljesítésével a térség specifikus helyzetének 
megértését kell bizonyítsák a munkálatra pályázók. Nagyon fon-
tosak ezek a kitételek, mert nélkülük a pályázatokat elnyernék 
román vagy magyarországi, de semmiképp sem helyi cégek, és 
ezek majd jóval alacsonyabb áron a helyi cégekkel végeztetnék el 
a munkálatokat. Az itteni vállalkozók pedig dolgoznának ala-
csony áron is, mert kell a munka – de kisebb lenne a bevételük, 
mert valaki lefölözné ezt. 

Természetesen a helyzet korántsem ideális. Például Borszék 
városa meghirdette a fejlesztési és turisztikai minisztériumtól 
nyert imázsépítési projektjének kivitelezési munkálatait. Ez tipi-
kusan olyan munkálat, amely esetében nagyon fontos, hogy helyi 
és magyar vállalkozó nyerje el a munkálatot, mert a helyi értékek 
felmutatásáról van szó. Ebben talán nagyon sokan egyetérthe-
tünk, egy ember (és szorgos munkatársai) azonban nem így lát-
ta. A kiíró olyan feltételrendszert szabott meg, ami egy kudzsíri 
cégnek kedvezett, és ez el is nyerte a kivitelezési munkálatot. Most 
már csak reménykedni lehet, hogy majd tényleg továbbadja helyi 
cégeknek a munkálatot, és a borszéki népszerűsítő anyagok nem 

lesznek ékezetek nélkül megírva, vagy egyáltalán lesznek magyar 
brosúrák. 

Én megértem, hogy a borszéki önkormányzatban jobban 
örülnének, ha a település a Prahova-völgyén lenne, özönlenének 
a bukarestiek, dőlne a pénz. De Borszék Székelyföldön van, és 
itt is marad, ezért a helyi lehetőségek közé kell beilleszteni – le-
hetőségek és marketing szempontjából is. Mennyire érzékeny a 
helyi dolgokra egy kudzsíri román cég és munkatársai? Ki fog 
derülni, lehet, hogy majd minden második fotón a román zász-
ló fog lobogni, és „Borsecul românesc” lesz a reklámjelszó. De ne 
legyünk igazságtalanok, sajnos nemcsak a borszéki polgármester 
cselekszik így: a fentebb említett jó példák mellett vannak szép 
számmal olyanok, akik „eltévelyednek”. Olyan esetet is ismerek, 
amikor a munkálatok munkás részét kiadják helyieknek, azt a 
részét pedig, amely pénzes és alig kell valamit teljesíteni, kiadják 

egy román mutyistának (szétválasztva egy egyébként egységes 
projektet). Vagy a Csomád–Bálványos felmérés-promócióját vég-
ző civil szervezet élén álló EMNT-s „székely hős” barátaink is 
szebeniekkel dolgoztatnak. 

Reggeltől estig halljuk, hogy mindenki az autonómiaküzde-
lem hős és mindhalálig hű élharcosa. Közben vannak szép szám-
mal a szájhősök között olyanok, akik probléma nélkül részesítik 
előnyben a román cégeket a székelyföldi magyar tőkével szemben. 
A kérdés az, hogy miért? Azoktól nem szégyellik annyira elkérni 
a részüket? Azért, mert szeretik mutatni, hogy milyen menők ők 
itthon, és egy kis hízelgésért mindenüket odaadják? (Ki ne tudna 
olyan esetről, hogy eladó telkekért olyan árat kértek egyszerű em-
berek, ami elriasztotta a helyi vásárlókat, majd féláron eladták 
románnak...) 

A kérdésekre a választ érdekes lenne megtudni, talán erre is 
a korrupcióellenes ügyészség kell fényt derítsen rejtett kamerái 
segítségével. 

Azonban a helyzeten segíthetünk mi is: aki úgy érzi, hogy 
egy-egy kiíráson igazságtalanul viszi el a munkálatot egy nem 
székelyföldi cég, és panaszaikat nem hallgatja meg senki, írja meg 
a Hargita Népének az esetet. Állítsunk össze egy szégyenlistát 
azokról, akiket emberek megválasztottak egy székelyföldi tisztség-
be, de ők nem tartják fontosnak, hogy Székelyföldért és a székely 
érdekekért cselekedjenek.

Lokálpatriotizmus 
borszéki módra

 NézőpoNt n isán istván Csongor

a csíkszentgyörgyi, villám okozta 
tűzesetek kapcsán ismét előtérbe 
került a hasonló helyzetek meg-
előzésének fontossága. Összeál-
lításunkban a villámhárítóval és 
annak felszerelésével kapcsolatos 
kérdésekre kértünk válaszokat 
szakemberektől. Mert abban az 
esetben, ha mégis megtörténik a 
baj, már csak a biztosítások nyújt-
hatnak kellő védelmet – feltéve, ha 
okosan biztosítottuk magunkat.

darvas Beáta
darvas.beata@hargitanepe.ro

Eső után köpönyeg – villám-
hárítóval kivédhető lett volna 
a csíkszentgyörgyi tűzeset, 

amelyben egy héttel ezelőtt négy 
porta gazdasági épületei és a bennük 
tárolt takarmány, tűzifa és egyéb ja-
vak semmisültek meg – nyilatkozta 
lapunknak Radu Monoranu kapi-
tány. A Hargita Megyei Sürgősségi 
Esetek Felügyelősége (ISU) munka-
társa elmondta, a gazdasági épületek 
környékén a villámhárító felszere-
lése „magánügy”, csupán a temp-
lomokat, színházakat, iskolákat és 
egyéb közintézményeket kell köte-
lezően ellátni ezzel az eszközzel. „A 
tűzesetek megelőzésére vonatkozó 
útmutató szerint csak azon istállók 
mellé kötelező villámhárítót szerel-
ni, amelyekben több mint 200 állat 
van” – közölte Monoranu kapitány. 
Mivel magánlakások esetében saját 
felelősségre állíttat villámhárítót a 
tulajdonos, jó tudni, hogy milyen 
esetekben indokolt ez. 

Mérsékelten veszélyes
övezetben élünk
A villámcsapás felfogására, illet-

ve elvezetésére való készülékek azok-
ban a megyékben elterjedtebbek, 

ahol gyakoriak a viharok. Hargita 
megye a viharok gyakoriságát te-
kintve az 1-től 8-ig terjedő skálán a 
harmadik helyen áll, ami azt jelenti, 
hogy évente 40-45 viharos napra le-
het számítani. A föld és a légkör vil-
lamosságának lassú kiegyenlítésére, 
ha pedig ez nem történhetne meg, 
a villám csapásának felfogására való 
készülék leghasználtabb alakjában a 
felfogó csúcsból, illetőleg rúdból, a 
föld feletti és a föld alatti vezetékből 
áll. Az Országos Energiaszabályo-
zó Hatóság (ANRE) engedélyével 
rendelkező villanyszerelő szerelheti 
fel, karbantartását egy-, illetve négy-
évenként – annak függvényében, 
hogy mennyire szigorúan biztosí-
tott épületről van szó – végzik.

„Ha a villámhárító és a villamos-
sági berendezés egy földelés alatt 
van, akkor az ellenállás egy ohm 
alatti kell legyen” – tudtuk meg 
Csala Dénestől. Az Electrica Rt. 
dél-erdélyi leányvállalatának Har-
gita megyei munkatársa elmondta, 
ha külön földelés alatt van a két be-
rendezés, akkor különbözőek az ér-
tékek: a villamosság ellenállásának 
4 ohm alatt, míg a villámhárítóénak 
10 ohm alatt kell lennie.

Villámbiztos biztosítás
„A kötelező biztosítások nem 

fedeznek villám okozta tűz esetén, 
csupán földrengéskor, földcsuszam-
láskor és nagy mértékű árvíz pusz-
tításakor” – adott felvilágosítást az 
egyik biztosítótársaság munkatársa. 
A kárfelmérő elmondta, az embe-
reknek jobban kellene tájékozódni-
uk a számukra testreszabott védelem 
megtalálására. „Sajnos Romániában 
még nem alakult ki egy egészséges 
biztosítási kultúra: az lenne ésszerű, 
ha azt biztosítanánk, ami nagyobb 

értéket képvisel, amit nehezebb kár 
esetén újjáépíteni, feljavítani. Akinek 
van autója, annak legtöbb esetben 
biztosítása is van. Az otthonainkkal, 
épületeinkkel már nem így állunk” 
– adott hangot véleményének a neve 
elhallgatását kérő szakember. Arra is 
rámutatott, hogy abban az esetben, 
amikor ráveszik magukat az ügyfe-
lek egy-egy szerződés megkötésére, 
arra utaznak, hogy minél kevesebb 
pénzért minél nagyobb fedettséget 
élvezzenek, de így a biztosító által 
lefedett kockázatok listáját a mini-
málisra fogják: tulajdonképpen van 
biztosításuk, és még sincs.

Villámhárítóval biztosított alcsíki porta. hargita megye közepesen veszélyes vidék, évente 40-45 a viharos napok száma  fotó: mihály lászló


