
A tanyavilág egy részébe eljutott 
a vezetékes áram, a fejlesztés 
folytatása azonban időbe telhet
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S MS-panaszt kapott szerkesz-
tőségünk a sikaszói villamo-
sítás leállásával kapcsolat-

ban. „Tisztelt zetelaki polgármester. 
Valaki vegye már a fáradtságot, áll-
jon elé, és mondja meg, hogy Sika-
szóban a Péter fi ak oldalában miért 
akad el a villamosítás, miért vetünk 
egyik a másikra? Borboly így mond-
ja, a zetelaki honatyák másképpen” 
– fogalmaz a panaszos, a további-
akban pedig arról ír, hogy a befi ze-
tett pénzük odalett, de villanyára-
muk még sincs. 

Nem egyszerű a megoldás

A probléma megoldása korántsem 
egyszerű, amint azt Nagy Attila 
zetelaki polgármestertől megtud-
tuk. Sikaszóban a Hargita Megyei 
Tanács által elindított Kisvillany 
nevű programban kezdték meg a 
villamosítást még évekkel ezelőtt, 
és amint azt a településvezető em-
lékezetből elmondta, a tervekben 

mintegy negyven háztartás elekt-
romos hálózatra történő csatlakoz-
tatása szerepelt. Ezek egy részéig 
ki is építették a hálózatot, Sikaszó 
felső részéből föld alatti kábelben 
vezették el a magasfeszültségű 
áramot, amelyet egy transzformá-
toron és három csatlakozási ponton 
keresztül három irányba vezettek 
el. Néhány ház azonban továbbra 
is áram nélkül maradt, és mivel a 
bekötésre vonatkozó előírásokat 
időközben megszigorították, nem 
is tudták elvégezni a fejlesztést. A 
lakók elégedetlenek, ugyanis ők is 
hozzájárultak a tervek elkészítésé-
nek a költségeihez, háztartásonként 
ezer lej nagyságrendű összegekkel. 
A beruházást azonban – amelynek 
a közel félmillió lejt kitevő költsé-
geit a településvezetés és a megyei 
tanács fi nanszírozta – nem tudják 
folytatni addig, amíg a legközelebbi 
csatlakozási ponttól száz méternél 
nagyobb távolságra található ház-
tartások közelében nem építenek 
ki új csatlakozási pontokat. Ahhoz 
viszont előbb tisztázniuk kell a bir-
tokviszonyokat az adott dűlőkben 
és el kell készítsék a zonális rende-

zési tervet (PUZ) – sorolta a nehéz-
ségeket Nagy Attila. Hozzáfűzte, a 
birtokviszonyok rendezésébe már 
nagyon sok munkát belefektettek, 
de a 2016 óta tartó folyamat még 
csak most jutott odáig, hogy az első 
parcellázási terveket benyújthatják 
a kataszteri hivatalba, és mivel a 
tapasztalataik szerint birtokviszo-
nyok rendezése során számos aka-
dály merülhet fel, csak megsaccolni 
tudná, hogy mikorra fejeződhet be 
a munka. 

Költséges a beruházás

További probléma, hogy a beru-
házás költséges, de viszonylag ke-
vés lakót érint, így a szűkös költ-
ségvetéssel rendelkező zetelaki 
önkormányzat nem tudja a legfőbb 
prioritásként kezelni a probléma 
megoldását – közölte a polgár-
mester. „Ez egy fájó dolog. Ez csak 
néhány fogyasztót érint, de van-
nak fontossági sorrendben olyan 
projektjeink, amelyek több száz 
fogyasztót érintenek, gondolok itt 
például a szennyvízre” – mondta 
a polgármester. Az áramszolgálta-
tási hálózat bővítési költségeiről 
elmondta, az energiaszolgáltató 

vállalat a beruházás megtérülési 
ideje alapján elvégzendő költség-
hatékonysági számítás során hatá-
roz arról, hogy milyen mértékben 
fi nanszírozza a hálózat bővítését és 
akár az is megtörténhet, hogy ez a 
kiadás teljes egészében a település-
vezetésre hárul, mert az áramszol-
gáltatónak nem fogja megérni.

Besegítene a megyei tanács is

Az ügyben megkerestük Borboly 
Csabát is. A Kisvillany fejlesztési 
programot létrehozó Hargita Me-
gyei Tanács elnöke elmondta, idő-
közben megváltozott a vonatkozó 
törvény és az ő hatáskörük nagyon 
lecsökkent. Szívesen hozzájárulnak 
anyagilag a jövőben is a beruházás 
megvalósulásához, de ez csak azt 
követően történhet meg, hogy el-
készült az áramszolgáltató vállalat 
által láttamozott dokumentáció a 
hálózat bővítéséről.
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Villamosításra várva
A birtokviszonyok tisztázása előtt nem tudják folytatni a bővítést

Kisvillany program 

A Kisvillany programban az érintett települések és a megyei tanács nagy-
jából fele-fele arányú költségmegosztással finanszírozták az elektromos 
áram elvezetését az e tekintetben elszigetelt helységek háztartásaiba. 
A programot azonban az Országos Energiaszabályzó Hatóság (ANRE) 
gyakorlatilag ellehetetlenítette a munkálatokra vonatkozó feltételek 
túlbürokratizálásával – nyilatkozta korábban lapunknak Borboly Csaba a 
Kisvillany program leállásáról.

• Már évekkel ezelőtt terv készült rá és a tanyavilág 
lakói is belepótoltak a fejlesztés költségeibe, egy 
részüknek a sikaszói háza azonban továbbra sem 
rendelkezik áramellátással. A hálózat bővítésének 
kivárásához birkatürelemre lesz szüksége az ingatlan-
tulajdonosoknak, ugyanis a fejlesztés előtt tisztázni 
kell a birtokviszonyokat, ráadásul a szűkös költség-
vetéssel rendelkező zetelaki önkormányzat sem tudja 
a prioritási lista élére sorolni a drága, de viszonylag 
kevés helybélit érintő probléma megoldását.

A Ligetben lesz 
a Vásárhelyi Forgatag
Kézhez kapták a Vásárhelyi 
Forgatag szervezői az aláírt 
jóváhagyást a polgármesteri 
hivataltól, amelyben leszöge-
zik, hogy idén, akárcsak az 
utóbbi három esztendőben, a 
Ligetben lesznek a rendezvé-
nyek. Portik Vilmos főszervező 
lapunknak elmondta, a július 
2-án iktatott kérvényre az 
elmúlt héten már választ várt, 
hiszen a válaszadásra szánt 
törvényes harminc nap akkor 
járt le. Az idei, augusztus 
24. és szeptember 1. közötti 
Forgatagon arculatváltásra is 
számíthatnak az érdeklődők, 
kissé bohémabb, vidámabb, 
élénkebb üzenetet szeretnének 
közvetíteni a szervezők, akik 
arra törekednek, hogy trendibb 
és vidámabb rendezvényt 
kínáljanak a vásárhelyieknek.

XX. Nagyboldog-
asszony Napok
Huszadik alkalommal szervezik 
meg Csíkkarcfalván a Nagybol-
dogasszony Napokat. Csütör-
tökön 12.30 órától kezdődik 
a búcsús szentmise, majd 17 
órától a helyi piactéren kulturá-
lis programokkal folytatódik az 
ünnep. A színpadon gyer-
mek-néptánccsoportok lépnek 
fel, ezután következik 17.30 órá-
tól a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes folklórműsora. 
19 órától a gyergyószentmiklósi 
No Sugar zenekar gondoskodik 
a jó hangulatról, 21 órától pedig 
a Slágerebbje lép színpadra. 
23 órától a TakeOver zenél a 
szabadtéri bálon. Pénteken 
10 órától bográcsos piknikre 
hívják az érdeklődőket, a főző-
verseny ideje alatt a községbeli 
zenészek biztosítják a zenei 
aláfestést. 14 órától közös ebéd 
lesz, majd 15 órától fellép a 
Karcfalvi-Csíkjenőfalvi Gyer-
mek és Ifjúsági Fúvószenekar, 
őket követi a Csíkmadarasi 
Népi Zenekar. 19.30 órától a 
Pityes2es és Gyufa műsora kö-
vetkezik, majd 21 órától Arnold 
Bowman lemezlovas zenél. 
Állandó programpont egy em-
lékkiállítás Imacsokrok Márton 
Áron püspöknek a Gyulafehér-
vári Főegyházmegyei Levéltár 
gyűjteményéből címmel, 
amely a plébánia kápolnájában 
tekinthető meg.

Képzőművészeti 
kiállítás
A csíkszeredai Megyeháza Galé-
ria soron következő kiállításán 
Kolozsváron végzett alkotók: 
Fazakas Réka, Lázár Ágnes, 
Kilyén Eszter és Kopacz László 
munkáit tekinthetik meg az 
érdeklődők. A Svung képzőmű-
vészeti kiállítást augusztus 
14-én, szerdán, 18 órakor nyitják 
meg a megyeházán, a művésze-
ket és alkotásaikat Túros Eszter 
művészettörténész méltatja.
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