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FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

Az elmúlt tizenöt évben folya-
matosan problémát jelentett az 

alacsony feszültség, illetve a villa-
mos hálózat hiánya a Szászok tábo-
rában, erre sikerült most megoldást 
találni – emlékeztetett Demeter Gá-
bor, az Electrica Rt. székelyudvar-
helyi kirendeltségének igazgatója. 
Rámutatott, a nagyszabású projekt 

részeként új transzformátorházat 
építettek, valamint a hálózatépítés 
mellett összesen 68 fogyasztásmérőt 
is felszereltek a korábbi felmérések 
alapján összesített telkek közelében. 
Így már a mai naptól kérvényezhe-
tik a lakók, hogy saját költségükön 
hivatalosan csatlakoztassák őket a 
rendszerre. „Ha megvannak a kér-
vényezéshez szükséges dokumen-
tációk, akkor legtöbb egy hónapon 
belül használhatják is az áramot a 
fogyasztók” – magyarázta.

Göröngyös út

A megvalósítás összesen 1,2 millió lej-
be került, amelynek 79 százalékát az 
önkormányzat fi nanszírozta, a többi 
pedig a szolgáltatót terhelte – tudtuk 
meg a tegnapi sajtótájékoztatón Gálfi  
Árpád polgármestertől. Hangsúlyoz-
ta, már megválasztása óta fontosnak 
tartotta a Szászok táborában uralko-
dó áldatlan állapotok megoldását, ám 
hosszú út vezetett a tényleges beruhá-
zásig. Tudni kell ugyanis, hogy az ön-
kormányzat nem végeztethet munká-
latokat magánterületeken, így szükség 
volt a lakók közreműködésére is, akik 
közvagyonba kellett átadják ingatlan-
jaik egy részét, ahol a huzalok bekerül-
hettek a földbe, ahová felszerelhették 

a mérőórákat. Ez egy lassabb folyamat 
volt, hiszen egyesek hamarabb, mások 
viszont később határozták el, hogy le-
mondanak a területük egy részéréről 
a projekt érdekében. „A közszolgálta-
tások bevezetése érdekében szükséges 
munkálatokat, csakis közterületen vé-
gezhetjük el, amit mindenki meg kell 
értsen. Ezt ki hamarabb, ki később 
fogadta el. Végül nyolc önkormányza-
ti ülésen tudtuk közvagyonba venni 
a területeket, de úgy gondolom, hogy 
megérte, hiszen van eredmény” – így 
a polgármester. Gálfi  arra is kitért, 
hogy a Szászok táborához hasonló 
problémákkal a város más részein 
is küzdenek. Ott is hasonló együtt-
működésekre számítanak a lakókkal, 
hogy segíthessenek a helyzet javítása 

érdekében. A lakók kérdésére az is el-
hangzott, hogy vannak tervek a köz-
világítás kiépítésére is, de erre még 
forrást kell keresni.

Ami gond lehet

Három évvel ezelőtt készül-
tek a tervek és akkor össze-
sen 68 telek volt a Szászok 
táborában – ennek függvé-
nyében határozták meg a 
fogyasztásmérők számát is. 
Ha közben többfelé osztot-
tak és úgy adtak el ingatla-
nokat a tulajdonosok – ami-
re van példa –, akkor a szolgáltatóval 
kell egyeztetni újabb villanyórák fel-
szerelése érdekében.

Területeket adtak a villamos hálózatért
• Javulnak az életkörülmények a székelyudvarhelyi
Szászok táborában, ahol éppen tegnap fejezték be a
villamos hálózat bővítését, amelyet a polgármesteri
hivatal és a szolgáltató finanszírozott.

Lakossági fórumon folytatják
Tovább forrong Gyergyóditró: nem kérnek a két vendégmunkásból
• Nem tudtak meg-
egyezni a két Srí Lan-
ka-i pékmester „sor-
sáról”, ezért lakossági
fórumot javasolt szom-
batra Gyergyóditró
polgármestere. A
helybéliek tapssal
fogadták a salamoni
döntést.

GERGELY IMRE

A gyergyóditrói katolikus 
templomban gyülekeztek a 
helybéliek tegnap délután, 

majd innen 16 órára a helyi műve-
lődési ház udvarára vonultak. Ott a 
helyi lelkész, Bíró Károly nyugalom-
ra intette az összegyűlteket, majd 
negyedmagával átvonult az éppen 
elkezdődött önkormányzati ülés-
re; később még további kéttucatnyi 
helybéli is részt vehetett az ülésen.

„Legyen vége az uszításnak!”

A tanácsülésen Puskás Elemér 
polgármester azt mondta, félretá-
jékoztatták azokat, akik úgy tud-

ták, hogy ez egy általa „mig-
ránsügyben” összehívott 
lakossági fórum. „Ezúttal 
a helyi testület soros havi 
ülését tartjuk, amelynek 
megvannak a szabályai” 
– húzta alá. Egyúttal arra

kérte – amit el is fogadott a 
testület –, hogy a különfélékkel 
kezdjék a napirendi pontok meg-
tárgyalását, így hamarabb sorra 
kerülhet a nagy port kavart lakos-
sági kérés: a polgármester indít-
ványozzon népszavazást, amivel 

megakadályozható, hogy a község 
területén vendégmunkásokat al-
kalmazzanak.  „Legyen vége az 
uszításnak! Sajnálatos, hogy egye-
sek összekeverték a migrációt a 
vendégmunkával, ugyanakkor az 
is meglep, hogy a Facebook közös-
ségi oldalon mennyire megoszlott 
a közösség” – kezdte felszólalásá-
ban a polgármester, majd rögtön 
hozzátette: fura számára, hogy 
miért nem kezdeményeznek a 
helybéliek ugyanilyen lendülettel 
„szemétmentes Ditrót”, „családon 
belüli erőszakmentes Ditrót”, vagy 
„falopásmentes Ditrót”. Meglátása 
szerint az lenne igazán nagyszerű, 
ha ilyen kérdésekben is ugyani-
lyen lendülettel és ekkora szám-
ban összefognának a helybéliek. 

„Egyeztettünk az érintett vállal-
kozás vezetőivel, akik azt mondták, 
nem találnak helyi szakmunká-
sokat. Azt mindenkinek meg kell 
értenie, hogy a polgármester és a 
polgármesteri hivatal nem szólhat 
bele abba, hogy egy magáncég kit 
alkalmaz. Azzal is tisztában kell 
lenni, hogy polgármesterként bár-
mit is lépek, az törvénytelen lenne, 
beleértve egy népszavazás kiírását 
is” – húzta alá az elöljáró.

„Nem kell a ditróiaknak 
új kultúra”

Bíró Károly a tiltakozók nevében 
kifejtette, a közösség kérése, hogy 
a pékség helyi embereket alkalmaz-
zon. „Erős a közösségünk, mindent 

meg tudunk helyben oldani, ezért 
nincs szükségünk idegenből hozott 
emberekre” – fogalmazott. Egy fel-
szólaló fontosnak tartotta megjegyez-
ni, hogy „nem kell a ditróiaknak új 
kultúra”, ugyanis elegendő az övék, 
a munkaerőt pedig „meg kell fi zetni”. 
A polgármester – látván a meddőnek 
induló vitát – azt javasolta, hogy 
szombaton délelőtt tíz órakor a helyi 
művelődési házban gyűljenek össze 
és ott beszéljék át a kérdést. Ezt a he-
lyiek elfogadták, mi több, meg is tap-
solták a polgármestert.

Előzmények

Keddi lapszámunkban részletesen 
beszámoltunk arról, hogy az utóbbi 
napokban rendkívüli módon fel-

bolygatta a helyi közösséget Gyer-
gyóditróban két Srí Lanka-i pékmes-
ter jelenléte, akiket a Ditrói Pékség 
sütőipari vállalat alkalmazott. A 
Facebookon külön csoport jött létre 
„Migránsmentes Ditrót akarunk” 
elnevezéssel, ahol elszabadult a po-
kol, többek között azt kívánva, hogy 
„irtsák ki” a jövevényeket. A két – 
katolikus vallású – szakmunkást 
az őket alkalmazó cég néhány nap-
ja el is költöztette a településről, és 
a szomszédos Gyergyószárhegyen 
béreltek nekik lakást, mivel az elő-
ző ditrói szálláshelyük tulajdonosát 
többen megfenyegették.

A tanácsülés alatt több százan 
várakoztak a kultúrotthon előtt
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