
Ha nincs víz, be kell zárnom a 
vendéglőt, ami bevételkiesést je-
lent nekem. Ki téríti meg a vesz-
teségemet? – tette fel a kérdést 
De Michelis Italo, a csík szeredai 
Petőfi utcán lévő olasz étterem 
tulajdonosa. Nem ő az egyedüli 
vendéglős, akit negatívan érintett 
az, hogy tegnap vezetékcsere 
miatt szünetelt a vízszolgáltatás. 
A Harvíz igazgatója is belátta: va-
lóban el lehetne végezni az ilyen 
munkákat éjjel is. 
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Háromezer lejre saccolja 
veszteségét De Michelis 
Italo, amit a tegnapi kény-

szerszabadnapon kellett elkönyvel-
nie. A Harvíz Rt. ugyanis vezeték-
cserét végez a környéken, emiatt 
szünetelt a vízszolgáltatás a Petőfi 
utcában. 

– Ha nincs víz, a közegészség-
ügyi szabályok értelmében be kell 

zárnom a vendéglőt. A főzéshez pa-
lackokban be tudnám szerezni a vi-
zet, de a mosogatást már nem tudom 
megoldani, és a WC-k is használha-
tatlanok – méltatlankodott a sétá-
lóutcai olasz vendéglő tulajdonosa. 
Azt mondja, bevett szokás a szol-
gáltatóknál – a vízen túl az áram- és 
gázszolgáltatót is ide sorolta –, hogy 
az előre betervezett munkálatokat is 
nappal végzik, nem törődnek azzal, 
hogy a szolgáltatás-kieséssel kinek 
mennyi vesz te séget okoznak. 

– Más országokban az ilyen 
munkálatokat éjszaka végzik. Ez 
persze többletköltséggel jár, felté-
telezem, ezért nem vállalják – véli a 
vendéglős.

– 150 literes víztartályom van, 
így délelőtt még nyitva tudtam tar-
tani, de délutánra, ha nem adják meg 
a vizet, már nem lesz elég, ami a tar-
tályban van – mondta tegnap Silló 
Róbert, a Petőfi utcán lévő egyik 
pizzázó tulajdonosa. Őt is zavarja 
az ilyen jellegű szolgáltatás-kiesés, 

hiszen míg nincs víz, az illemhelyek 
nála is használhatatlanok, ha pedig 
több órán át tart a vízhiány, ő is be-
zárni kényszerül.

– Valahogy úgy kellene megold-
ják, hogy a régi vízvezetéket addig ne 
vegyék ki, míg az új helyére nem ke-
rül, de semmiképpen sem így, hogy 
víz nélkül hagyjanak minket. Őket 
nem érdekli, hogy mi a vendéglő be-
vételéből élünk – fogalmazott.

Az eset kapcsán megkérdeztük 
Zólya Lászlót, a Harvíz Rt. igazga-
tóját, hogy lehetne-e az ilyen jellegű 
munkálatokat éjszaka végezni?

– Elméletileg igen – fogalmazott 
Zólya, hozzátéve, mostanig nem 
gondolkodott ezen, de most meg-
jegyzi az ötletet.

– Az éjszakai munka mostanig 
nem volt gyakorlat nálunk, de az öt-
letet megfontolom, hogy bár azok-
ban a városrészekben, ahol több ven-
déglátó-ipari egységet érint, ha elzár-
juk a csapokat, próbáljunk éjszaka 
dolgozni – mondta az igazgató.
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Divat lett a helyi termékek vásárlása. Örömmel ta-
pasztalom és nyugtázom ezt a divatot, mert végre valami, 
ami különbözik az eddigi, a nyugati értékrendet kritikát-
lanul követő divatoktól. Bár az is lehet, hogy a saját termé-
kek iránti kereslet divatja sem keletről haladt nyugat felé, 
hanem éppen fordítva: nyugaton hamarabb felismerték a 
saját termelők támogatásának igényét, kidolgozták annak 
filozófiáját. S általa részben ellentmondva a piac minden-
ható önszabályozó viselkedéséről szóló téziseknek, ugyanis 
a helyi terméket kedvelők gyakran vásárolják a drágább 
helyi terméket az olcsóbb importáru helyett.

Egyik, önmagát székelyföldiként meghatározó üzlet-
lánc védett le egy, a helyi termékek egységes kínálatban való 
meg jelenítését szolgáló védjegyet, s az e védjeggyel ellátott, 
sajátos és egyéni arculatú termékeket olykor a piaci árnál 
magasabb áron is értékesíteni tudja. Ezzel párhuzamosan 
a megyei önkormányzat is elindította a helyi termelők és 
termékek védelme, népszerűsítése céljából két márkanév 
levédését, e márkanevekkel ellátott termékeket többnyire a 
magyarországi boltokban lehet vásárolni.

Többször felteszik a kérdést: mi az autonómia? Túl az 
áhított közjogi rendezésen, az autonómia elsősorban helyes 
önismeretet feltételez. Azt, hogy tudjam: ki vagyok, miért 

vagyok más, mint a számbeli többségben lévő engem kö-
rülvevők, s e másság ismeretében miért van szükségem az 
autonómia jogi, közigazgatási intézményének védelmére. 
Ezt az önmeghatározási, önismereti igyekezetet szolgálja 
az elfeledtetett múlt feltárása, megismerése és széles kör-
ben való megismertetése, ezt szolgálja művészeti, irodalmi 
értékeink megmutatása. S ezt szolgálják egyházaink, ezt 
szolgálja oktatási hálózatunk. S ezt kell szolgálja minden-
napi tevékenységünk.

A kétkedők általában azt a kérdést szokták felvetni: lé-
lek, lélek, de miből élek? Miből tudjuk fenntartani és mű-
ködtetni az autonómiát? Nos, lehet némi igazuk, főként a 
Székelyföld esetében, ugyanis ez a térség – az utóbbi évti-
zed látványos eredményei dacára – még mindig alulmarad 

a régiók közötti versenyben, főként gazdasági tekintetben.
De összefügg a gazdasággal és az autonómiával – vagy 

egyszerűen az önismerettel és az önbecsüléssel – egyaránt 
a helyi termékek címkézése. A hatályos törvények szerint 
minden terméket el kell látni román felirattal, feltüntetve 
összetevőit, rendeltetését, elkészítési avagy használati mód-
ját, de e törvények nem tiltják, hogy ugyanezeket a fontos 
információkat magyarul is feltüntessük termékeinken. 
Ezzel a lehetőséggel viszont eddigelé nagyon kevesen éltek. 
Kényelemből? Netán félszből? Nem tudom. De tény, hogy 
a már említett üzletláncban a helyi márkás termékeken 
meg jelent azok magyar neve is. Sajnos sok esetben csak a 
neve, az összetevőkre, felhasználásra vagy akár a gyártóra 
vonatkozó adatokat többnyire csak románul lehet olvasni. 
Amolyan fele apă, fele víz stílusban. Nem ledorongolni sze-
retném a felemás címkék készítőit, csupán arra bátorítani, 
arra biztatni, hogy az első megtett lépés után tegyék meg a 
másodikat is. Megéri…

Helyi termék
    NézőpoNt n Sarány István

MéltAtlANKoDNAK A veNDéglőSöK A vízelzáráS MIAtt

Lehetne éjjel is csöveket cserélni
KorruPcIó gyANújábA KevereDteK

Őrizetbe vették 
a borszéki rendőrfőnököt

Késlekedő helyi tanácsok

Vezetékcserék miatt több étterem víz nélkül maradt tegnap Csíkszereda központjában. Bosszantó fejlesztések fotó: tamás attila
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befolyással való üzérkedéssel 
és zsarolásban való bűnrészes-
ség gyanújával tegnap őrizetbe 
vették borszék rendőrfőnökét. 
A Korrupcióellenes Ügyészség 
(DNA) Alexandru-ovidiu vodă 
és egy beosztottja 29 napos 
előzetes letartóztatásba helye-
zéséért folyamodik a Marosvá-
sárhelyi táblabírósághoz.

HN-információ

Letartóztatták és 24 órás 
őrizetbe helyezték tegnap 
a DNA ügyészei Borszék 

rendőrparancsnokát, Alexandru-
Ovidiu Vodă-t és egyik beosztott-
ját.  A gyanú szerint a rendőrfőnök 
és Nicolae Colcer rendőr befolyás-
sal való visszaéléssel és zsarolással 
jelentős összegeket csikart ki egy 
helybélitől: előbb segítséget ígértek 
neki egy törvényszéki peres ügy le-
folyásában, amelyben az illető vád-

lottként szerepel, majd azzal zsa-
rolták, hogy ha nem fizet, Colcer 
terhelő vallomást tesz ellene. A 
korrupcióellenes ügyészek szerint 
Vodă május és szeptember között 
négy részletben összesen 4950 lejt 
vett át az áldozattól, azt ígérve neki, 
hogy közbenjár alárendeltjénél és 
a maroshévízi bíróságon az illető 
ügyében. Január és szeptember kö-
zött ugyanakkor a férfitől – a rend-
őrfőnök tudtával – pénzt követelt 
beosztottja, Nicolae Colcer is. Mi-
után megfenyegette, hogy terhelő 
vallomást tesz ellene a bíróságon, 
az áldozat 10 000 eurót adott át a 
rendőrnek. A pénz fejében Colcer 
azt is megígérte, hogy – ezúttal pár-
toló – tanúvallomásával segít egy 
kedvező bírósági döntés meghoza-
talában. A DNA ügyészei jelezték: 
a két rendőr ellen 29 napos letartóz-
tatási parancsot kérnek a vásárhelyi 
bíróságtól. 

egy hét van a téli szezon hivata-
los kezdetének számító novem-
ber 15-i dátumig, ám még mindig 
nincs megoldva a megyei utak 
téli karbantartása. 

Ahelyi tanácsok nagy része 
még nem írta alá az együtt-
működési szerződést a 2. 

és 3. kategóriájú megyei utak téli 
karbantartásáról. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a megyei önkor-
mányzat az első fokú beavatkozást 
igénylő megyei utak téli karbantar-
tását idén télen is az erre szakosodott 
vállalatokra bízza, míg a másod- és 

harmadfokú beavatkozást igénylő 
megyei utak esetében a karbantar-
tást azokra a helyi tanácsokra bízná, 
amelyek térségében az érintett út ta-
lálható. – Tavaly a 2. és 3. besorolású 
megyei utakon a kivitelező vállala-
tok nem végeztek megfelelő téli kar-
bantartást. Ezért ezeknek a megyei 
utaknak a karbantartását az érintett 
helyi tanácsokra szeretnénk bízni, 
akik várhatóan lelkiismeretesebben 
végeznék a munkát – közölte Bor-
boly Csaba. A megyeitanács-elnök 
felkérte a késlekedő polgármestere-
ket, hogy hívjanak össze azonnali 
tanácsülést a helyzet orvoslására. 


