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> Aszfalt a 132-es számú megyei út 
nyolcvan százalékán. Oklándon tartottak 
munkamegbeszélést a 132-es megyei út-
tal kapcsolatban tegnap délelőtt. Borboly 
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, 
Sófalvi László, a megyei tanács alelnöke 
és Orbán Béla, a beruházási igazgatóság 
vezetője a lövétei, az almási és az oklándi 
polgármesterrel, valamint az aszfaltozást 
végző cég vezetőjével találkozott. A megbe-
szélésen elhangzott, hogy a Szentegyházán, 
Oklándon és Újfalun is keresztülhaladó 
megyei út munkálatainak nyolcvan száza-
léka már befejeződött. A tanácskozáson az 
elöljárók azokat a lehetséges véglegesítési 

munkákat vették számba, amelyeket még 
a havazások beállta előtt el tud végezni 
a kivitelező cég. Az érintett települések 
polgármesterei javaslatokat, kéréseket fo-
galmaztak meg a megyei tanácsnak és az 
aszfaltozást végző cégnek. Borboly Csa-
ba, a megyei tanács elnöke a megbeszélés 
zárópontjaként elmondta: „Számvetést 
kell készítenünk, hogy a munkálatok során 
mennyi felhasználatlan anyag maradt meg, 
és közösen el kell osztanunk úgy, hogy a le-
hetőségekhez mérten mindenütt lehessen 
településszépítési munkálatokat végezni.”  
A következő megbeszélésre jövő év január-
jában kerül sor.

Nem tudja rendezni tulajdonvi-
táját Székelykeresztúron a vil-
lamossági vállalat és egy helyi 
vállalkozó, aminek témája egy 
fontos villamossági berendezés. 
A tulajdonos nem hajlandó be-
engedni a villamosságiak szak-
embereit magánterületére, hogy 
azok megelőző javításokat vé-
gezhessenek a város áramellátá-
sát biztosító vezetékeken. Patt-
helyzet alakult ki, aminek csak a 
városlakók ihatják meg a levét.

Berkeczi Zsolt
berkeczi.zsolt@hargitanepe.ro

A villamossági vállalat ke-
resztúri kirendeltségé-
nek műszaki vezetője, 

Györfi Endre elmondása szerint 
több hónapja próbálnak egy, a 
város áramellátásában fontos 
szerepet játszó meghibásodott 
vezetéket kijavítani, azonban 
mivel ez a szakasz magánterü-
leten található, és a tulajdonos 
nem akarja őket beengedni, 
egyelőre várat magára a fontos 
javítási munkálat. „A vita abból 
pattant ki, hogy a régi lengyár 
mostani tulajdonosa, Dávid 
Tibor azt állítja, az ottani te-
rületen található, egyik fontos 
energetikai létesítményünk az 
ő tulajdonában van, ugyanis va-
lakitől megvásárolta. De hogy 
kitől és mikor, azt nem óhajtja 
igazolni, ezzel szemben nekünk 
erről az alapeszközről leltári 
számunk van és törvényes te-
lekkönyvezés a hozzáférhető-
séghez” – fogalmazott Györfi. 
A műszaki vezető szerint több-
ször is felkérték a tulajdonost: 
állításait hivatalos iratokkal is 
támassza alá. A vállalkozó azon-
ban ettől mereven elzárkózik, 
sőt, most már a régi ipari épü-
let területére sem engedi be a 
vállalat munkatársait, hogy az 
ott áthaladó vezetékek karban-
tartási munkálatait elvégezzék. 
Györfi szerint az eddig megaka-
dályozott munkálat azért lenne 
fontos a villamosenergiával való 
ellátás szempontjából, mert az 
ott áthaladó vezetékek egyfajta 
fővezetékként szolgálnak, ami-
ből a most javítani kívánt tar-
talékvezeték meghibásodott, és 

ha a jelenleg üzemképes kábel 
is működésképtelenné válik, ak-
kor áram nélkül marad a város 
egy része.

Vezetékek állami
tulajdonban
Mivel az energetikai hálózatok 

mind állami tulajdonba tartoznak, 
ezért a törvény szerint a karbantar-
tási munkálatokat elvégző cégnek 
előzetes egyeztetések után meg 
kell adni a lehetőséget a javításra. 
Azonban jelen esetben a villamos-
sági vállalat képviselői nem jutot-
tak dűlőre a terület tulajdonosával, 
ezért a rendőrséghez fordultak a 
helyzet tisztázásáért. „Valahány-
szor a rendőrség kereste fel, mindig 
megígérte, hogy beenged minket a 
területre, de pont akkor soha nem 
volt a városban. Ezért a sok ígérge-
tés után maradt a jelenlegi helyzet” 
– panaszkodott Györfi.

A hivatal léphetett volna
Habár a rendőrség készsége-

sen próbált a kirendeltség mun-
katársainak segítségére lenni, a je-
lenlegi helyzetben nem tehetnek 
semmit – fogalmazott Györfi. 
Szerinte jogilag a megoldás az le-
hetett volna – mivel az érvényben 

levő energetikai törvény is azt 
írja elő –, hogy a polgármesteri 
hivatal kinevez egy hivatalos sze-
mélyt, akinek felhatalmazásával és 
jelenlétében, rendőri felügyelettel 
elvégezhetnék a munkálatokat az 
adott területen. Tudomásom sze-
rint azonban a csíkszeredai veze-
tőséggel való levélváltás után sem 
neveztek ki senkit hivatalból erre 
a tisztségre – csupán közvetítő 
szerepre vállalkoztak –, ezért ez a 
próbálkozás is kudarcba fulladt – 
mondta Györfi.

Katasztrófahelyzet kell
Amennyiben a mostani mű-

ködő vezetékeknek valami baja 
történik és a város áram nél-

kül marad – mivel nem tudnak 
tartalékkábelekre váltani –, az 
felérne egy katasztrófahelyzet-
tel, így a 112-es segélyhívószám 
tárcsázásával a rendőrség más 
módszerekhez folyamodhat és 
a segítségünkre siethet, addig 
viszont semmit sem tehetünk – 
véli Györfi.

Dávid: Nem nagyügy
Telefonon próbáltuk megszó-

laltatni az ügy másik érintettjét, 
Dávid Tibort is, viszont megke-
resésünkre csak ennyit mondott: 
szerinte nem akkora nagy ügy az 
egész, nem is érdemes foglalkoz-
ni vele...

Per következhet
Mivel eddig a helyzet megol-

dására tett kísérletek mind ku-
darcba fulladtak, a villamossági 
vállalat jogtanácsosa próbál lépni 
a helyzet tisztázása érdekében. 
„A jogtanácsos egy átiratban no-
vember 28-ra, azaz jövő hétfőre 
találkozóra invitálta a vállalko-
zót, hogy kulturáltan beszéljük 
meg a dolgot, viszont ha erre a 
párbeszédre sem reagál, akkor per 
következik” – fogalmazott a mű-
szaki vezető.

Mivel az energetikai 
hálózatok mind állami 
tulajdonba tartoznak, 
ezért a törvény szerint 
a karbantartási munká-
latokat elvégző cégnek 
előzetes egyeztetések 
után meg kell adni a le-
hetőséget a javításra.
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Patthelyzet

Villany nélkül maradhat Székelykeresztúr
Szentábrahám

Térerő nélkül
Udvarhelyszék területe még min-
dig nincs lefedve teljes mértékben 
a mobiltelefon-szolgáltatók szem-
pontjából. Például egyetlen mobil-
telefon-szolgáltató sem érhető el 
Szentábrahám községben, köztük 
Gagyban, magyarandrásfalván, 
Kis medeséren, sőt, még a köz-
pont számos pontján sem.

Antalfi József
antalfi.jozsef@hargitanepe.ro

Érdekesség, hogy a fent felsorolt 
falvakban az internetet már 
rég bevezették, viszont a lako-

sok még mindig a vezetékes telefono-
kat kénytelenek használni. Keresztúr 
irányából haladva Etéd felé térerőn 
kívül kerülünk Szentábrahám hatá-
rában, a főút mentén leghamarabb 
csak a Peszente-tetőn használhatjuk 
mobiljainkat. 2010-ben Joó Sándor 
gagyi lakos a mobiltelefon-szolgál-
tatás reményében több mint 800 
aláírást gyűjtött össze a lakosoktól. 
Az Orange telefonszolgáltató ki-
szállt a helyszínre felmérést készíte-
ni, viszont nem tudtak kiegyezni a 
terület tulajdonosával. Arra hivat-
koztak, hogy olyan sokba kerülne 
megépíteni egy teljesen új utat a te-
lefonantenna felszereléséhez, hogy 
azonnal jönne a konkurencia, és az 
általuk megépített úton, az ő an-
tennájuk mellé felszerelnének egy 
újabbat. A helybéliek bármelyik más 
szolgáltatóval hajlandók lennének 
kiegyezni, csak tudnának megfelelő-
en telefonálni. Az egyik gagyi lakos 
elmondta lapunknak, ez a huzavona 
már három éve tart, de a mai napig 
is csak álmodnak egy elérhető szol-
gáltatásról. A helyiek elmondása 
szerint Barabás Zsigmond polgár-
mester (aki időközben agyvérzést 
kapott) kétszer is a leendő térerő-
vel kampányolt, viszont a község 
lakói már egyáltalán nem hisznek 
semmiféle ígéretnek. Szász József 
alpolgármester a Hargita Népének 
elmondta, hogy az elmúlt egy évben 
sem történt előrelépés a szolgáltatók 
részéről, annak ellenére, hogy választ 
kaptak a távközlési tárcától. 

– Elmondták, hogy ők is meg-
keresték például a Cosmotet a 
hálózat bővítésének érdekében. 
Azt válaszolták, a község szerepel 
fejlesztési stratégiájukban. A többi 
szolgáltató csak annyit válaszolt, 
köszönik szépen érdeklődésünket, 
majd fejlesztenek.

Több hónapja próbálnak megjavítani egy kulcsfontosságú hibás vezetéket, de tulajdonviták miatt nem férnek hozzá a szerző felvétele


