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> Kijavítják a csőtörést. Székely
ud varhelyen, a Függetlenség utca 48. 
szám mellett huzamosabb ideje jeges 
az útburkolat. Jóllehet, több hónapja 
nem esett csapadék, a gyakori csőtö
rések miatt a városban számos helyen 
hasonló probléma alakult ki az asz
faltra feltörő víz miatt. Az említett 
szakaszon tegnap délelőtt hozzáláttak 
a szakemberek a munkához: lapunk
nak elmondták, sokban hátráltatja 
őket a fagyos talaj, de legjobb tudásuk 
szerint igyekeznek orvosolni a prob
lémát. Kitértek arra is, hogy a nyáron 
ugyanezen a ponton még volt egy cső

törés, azt hamar orvosolták, jelenleg 
viszont azt sem tudják pontosan, hol 
szakadt el a cső.

> Gyakornoki munka Brüsszelben. 
Winkler Gyula EPképviselő és a Ma
gyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) több 
éve tartó gyümölcsöző együttműködé
sének  folytatásaként az Udvarhelyszéki 
Ifjúsági Egyeztető Tanács (UIET) 
mint MIÉRTtagszervezet, pályázatot 
hirdet egyetemi hallgatók, valamint 
pályakezdő fiatalok számára. A pályá
zat témája egy hónapos gyakornoki 
munka Winkler Gyula RMDSZes EP

képviselő brüsszeli irodájában. Olyan 
fiatalok jelentkezését várják, akiket az 
Európai Unió működése és intézmény
rendszere mellett a gazdaság világa is 
foglalkoztat. A gyakornoki munkát 
egy személy nyerheti el, aki a gyakorlat 
időtartama alatt ösztöndíjban részesül. 
A szakmai gyakorlat 2012ben való
sul meg. A jelentkezéssel kapcsolatos 
információk a www.uiet.eu honlapon 
találhatóak. A pályázat benyújtásának 
határideje: 2011. november 29. Az 
érdeklődők további információkért 
forduljanak az UIEThez: tel.: 0745–
154583, email: office@uiet.eu.

Idén már másodjára lopják el a 
telefonkábeleket Muzsnában: a 
Székelyderzshez tartozó kis falu 
jelenleg elszigetelt a külvilágtól. A 
Romtelecomnál azt mondják, a fo-
lyamatos tolvajlások miatt eszük 
ágában sincs visszaszerelni a ve-
zetékeket. Ehelyett új technológia 
törhet be a faluba: rádióhullám-
okon keresztül juthat el a telefon 
és a világháló a településre.

Jakab Árpád
jakab.arpad@hargitanepe.ro„Köszönöm jól, itt né, épp 

írogatom a leveleket az 
illetékeseknek” – vála

szolja hogylétét firtató kérdésünkre 
Nemes Anna Borbála. Székelyderzs 
alpolgármestere büszkén meséli: a 
legutóbbi három hete történt ká
bellopás tetteseit igazi közösségi 
összefogással sikerült nyakon csíp
ni. „Az egyik helybéli a kocsmába 
rohant, mihelyst megszakadt az 
internetkapcsolata, az emberek 
felkerekedtek az asztalok mellől, s 
rövid időn belül meg is találták egy 
szekérben a kábeleket – a gazda a 
szekereket és a lovakat hátrahagy
va elmenekült.” Muzsnában idén 
ez már a második hasonló eset, az 
első alkalommal, márciusban egy 
hónap alatt oldódott meg a tele
fonkérdés, akkor Kányádból kaptak 
kábelt a szolgáltatások további zök
kenőmentes biztosításához. „Most 
az általunk megtalált kábeleket a 
Romtelecomosok egyszerűen elvit
ték, mondván, hogy megrongálód
tak, s a munkások azt mondják, visz

sza sem szerelik többet, hiszen úgyis 
megint ellopják. Hát ezért írogatok, 
intézkedek három hete, eddig sajnos 
nem sok eredménnyel, még biztatást 
sem kaptunk. Noha a kábel meg 
van, a helyzet reménytelenebb, mint 
legutóbb” – kesergett Nemes Anna 
Borbála, reményét fejezve ki, „hátha 
lesz valami fejlemény, ha a megyei 
napilap megpiszkálja az ügyet.” A te
lepülésen azért is aggasztó a helyzet, 
mivel a völgyben csak helyenként 
van „sovány” térerő.

Antal: helyi rendőrség kell!
A település vezetői Antal István 

parlamenti képviselőt is megkeresték 
az ügyben. „Már fel is vettem a kap
csolatot az illetékes minisztérium 
államtitkárával, Moldován Józseffel. 
Minden segítséget megadunk”  – 
ígérte lapunkon keresztül a honatya. 
Antalt az is dühíti, hogy – mint fo
galmazott – a rendőrség képtelen 
kezelni az ilyen helyzeteket. Ő azt 
sem engedte volna, hogy a kábele
ket elvigye a Romtelecom.

„Huszonnégy órán belül meg 
kellett volna oldani a helyzetet, erre 
fel egyszerűen elviszik a vezetéke
ket” – mondja a képviselő, hozzáté
ve: „Érthetetlen és elfogadhatatlan, 
hogy a rendőrségen elfogadják a 
tolvaj magyarázkodásait, misze
rint nem ő, hanem a fia lopta el a 
kábeleket. Úgy meg kellett volna 
büntetni az illetőt, hogy soha töb
bet eszébe ne jusson ilyesmi, s ebből 
az összegből lehetett volna fedezni 
a helyreállítási munkálatokat. A 
rendőrség mindig magyarázkodik. 

Régóta mondogatom: létre kell 
hozni a helyi rendőrségeket, hogy 
a polgármester parancsolhasson a 
rendőrfőnöknek.”

Új technológia a láthatáron
Hosszasan kerestük a 

Romtelecom helyi vezetőit, ille
tékes mérnökeit, választ azonban 
nem kaptunk. Könnyebb volt elérni 
Bukarestben az illetékes minisztéri
um munkatársait. „A Romtelecom 
megkapta a derzsi önkormányzat
nak a kábel visszahelyezéséről szóló 
kérését, s rövid időn belül orvosol
juk is a helyzetet” – tájékoztatott 
Incze Csongor. A kommunikációs 
minisztérium államtitkárának, 
Moldován Józsefnek a tanácsadója 
azt mondja, új megoldás után kell 

nézni, mivel „arrafelé folyamatosan 
lopják a vezetékeket”. „A miniszté
rium alárendeltségébe tartozik egy 
cég, amely internet és vezetékeste
lefonszolgáltatással foglalkozik, ezt 
pedig rádióhullámokon továbbítja 
a háztartásokba. A háztetőre egy 
30 x 25 centiméteres kis antennát 
kell szerelni, ezt adja a szolgáltató. 
A Hargitán található nagy anten
náról, vagy a december első felében 
Oroszhegyben felállítandóról talán 
Muzsnába is eljuthat a térerő.” Ezen 
antennák hatósugara nagyon nagy, 
nem is ez a kérdés, mondja Incze, 
hanem azt kell megvizsgálni, vane 
olyan domb a környéken, ami „be
árnyékolja” a falut. Incze és a szak
cég vezetője ma tart terepszemlét a 
faluban.
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RézdRót hElyEtt RádIóhulláM

Befellegzett a kábeltolvajoknak?

Más megoldás után néznek a muzsnaiak érdekében. Vezetékről rádiójelre térnek át 

zEtElAkA

Iskola utáni iskola
Az új iskolaépületbe való átköltö-
zéssel öt zetelaki osztály diákjai 
számára az eddigiekhez képest 
keddtől összehasonlíthatatlanul 
jobb körülmények között zajlik a 
tanítás. Múlt héten szerdán a me-
gyében elsőként Zetelakán indult 
be az Iskola utáni iskola elneve-
zésű program, amelyet a nyilvá-
nosság számára tegnap délben 
mutattak be.

 
Szász Csaba
szasz.csaba@hargitanepe.ro

A zetelaki Dr. P. Boros For
tunát Elméleti Középiskola 
öt osztálya számára keddtől 

már feljavított körülmények között 
zajlik az oktatás – árulta el a Hargita 
Népének Sebestyén Elemér iskola
igazgató. A zetelaki iskolacsoport 
egyik félkész épületének ügye már 
jó ideje szerepel mind a helyi tanács, 
mind pedig a megyei önkormányzat 
tanácsüléseinek napirendi pontjain, 
mostanra pedig sikerült a munkála
tokra annyi pénzt szerezni, hogy öt 
osztálynak európai szinten tudják 
biztosítani az oktatási folyamatot.

– Azt az öt csoportot költöztet
tük át, amelyek eddig a legmosto
hább körülmények között tanultak 
a régi, rozoga épületben. Van még 
három osztályunk, számukra is 
szeretnénk biztosítani a megfelelő 
körülményeket, a további munká
latokra azonban mintegy 150 000 
lejre van szükségünk – nyilatkozta 
az igazgató.

Megtudtuk továbbá, hogy Ka
csó András aligazgató vezetésével a 
megyében elsőként Zetelakán indult 
be az Iskola utáni iskola – az első lépés 
az iskolai és szakmai siker felé című 
program, mely a hátrányos helyzetű 
cigánygyermekek délutáni foglalkoz
tatását célozza meg. A programban 
– három csoportban – harmincegy 
gyermek vesz részt. Amint Sebestyén 
Elemér igazgató elárulta, a projekt 
nem teljesítményorientált, főként a 
cigányok integrációját tűzte ki célul, 
a cigány gyermekek iskolai eredmé
nyeinek javításával foglalkozik napi 
négy órán át. Zetelaka egyelőre az 
egyetlen település Hargita megyé
ben, ahol elindult ez a program, in
formációink szerint a második pró
bálkozás szintén Udvarhelyszéken, 
Homoródszentmártonban lesz. A 
nyilvánosság számára a programot 
hivatalosan tegnap délben mutatták 
be Zetelakán.

Magyari Vince, az újrahasznosítható anyagokat felvásárló cég, a Remat 
udvarhelyi vezetője azt mondja, ha sikerrel járnak a tolvajok, akkor csi
nos összeg ütötte volna a markukat. Na persze, a Remattól egy fityinget 
sem láttak volna, hiszen ők rezet nem is vásárolhatnak fel, a muzsnai 
telefonkábel pedig rézből készült. „A réz kilója jelenleg 1516 lej. Azt 
mondja, háromszáz méternyit vittek el? Az már szép pénz...” A Rematnál 
nem vesznek be semmiféle színesfémet, nem úgy a „mozgó gyűjtőpon
tok, akik vasúti anyagokat, kanálistetőket, mindent felvásárolnak. Mi 
személyi számot, adatokat kérünk klienseinktől, s azt azért messziről 
kiszúrjuk, ha valakin látszik, hogy nem hazulról hozza az anyagot...”
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Gyapjú ágyneműk
karácsonyi akciója:

Mágneses derékalj, paplan és párna:
merinó birka = 990 lej

Ingyenes házhoz szállítás, egyedi méretek is.
tel.: 0267–340608, naponta 7–15 óra között.

Mobil: 0723–351075, naponta 9–20 óra között.

A lÖVétEI kÖzBIRtOkOSSáG 2011. december 5én, hétfőn délelőtt 
10 órától tartja év végi közgyűlését a helyi Népházban.

A vezetőség tisztelettel várja a közbirtokosság minden tagját tagsági könyvével, 
a sikeres megtartás érdekében.

Napirendi pontok:
– 2011es tevékenységi beszámoló;
– a 2012es év költségvetési tervének ismertetése, elfogadása;
– különfélék. 

Elégtelen megjelenés esetén a következő közgyűlésre december 11-én,
vasárnap déli 12 órától kerül sor ugyanazon helyszínen.


