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Amikor kérdő útját nem veszti
Csőtörés vagy zárcsere esetén azonnali segítségre van szükség

A N T A L  E R I K A

A bevett szokás szerint a csa-
lád férfi  tagja megjavítja a 
csepegő csapot, kicseréli a 

biztosítékot, de ha komolyabb beavat-
kozásra van szükség, akkor szakem-
bert kell hívni. Ezért ha valaki ismer 
olyat, aki hívható és azonnal vállalja 
is a probléma megoldását, az értékes 
információ birtokosa. A közösségi há-
ló arra is jó, hogy ha szakemberre van 
szükségünk, érdeklődjünk ismerő-
seink körében. Azonnal jönnek a vá-
laszok, nevekkel, telefonszámokkal, 
amelyeket érdemes azonnal lemente-
ni, biztos helyen őrizni, hiszen soha 
nem lehet tudni, mikor lesz rá újból 
szükségünk.

A tudakozó segít ilyenkor

Legtöbbször a megígért idővel van a 
baj, ha másnap reggelt mondanak, 

jó, ha másnap délután meg is érkez-
nek – mondta egy általunk megkér-
dezett személy, aki éppen egy olyan 
asztalost keresett, aki bepolcozná a 
kamráját belátható időn belül. „A fér-
jem, illetve édesapám vagy apósom 
végzi a házban a kisebb javításokat, 
de a nyáron elromlott a hűtőszek-
rényünk, és egy ismerős ajánlott is 
valakit, aki freonnal feltöltötte, mi 
300 lejt fi zettünk érte, de csak két 
hónapig tartott, akkor végleg elrom-
lott” – magyarázta egy édesanya. 
Ebből az igényből született meg az 
Udvarhelyszéki tudakozó nevű Face-
book-csoport, amelynek moderátora 
Lőrinczi Katka, aki érdeklődésünkre 
elmondta, szakemberek, szolgálta-
tások iránti igénylések mellett olyan 
kérdésekre is szívesen válaszolnak, 
hogy indul-e a közeljövőben ma-
nikűrös-tanfolyam, költözéshez hol 
kölcsönözhető teherautó, vagy hol 
működik sűrgősségi fogászat, van-e 
a környéken olyan bútorasztalos, aki 
nem két-három hónapos határidőre 

dolgozik és az árai a földön járnak, ki 
foglalkozik gázkonvektor-javítással, 
ki osztaná meg a Netfl ix-előfi zetését, 
vagy ki tudná kiszámolni a nyug-
díjpontokat, esetleg egy szétbontott 
garázs maradványait ki szállítaná el.

Kérdő útját nem veszti

„Minden kérdésre válaszolunk. Ha 
kéthetente kérdezik meg, hogy a sze-
mélyi igazolvány cseréjéhez milyen 

iratokra van szükség, akkor kéthe-
tente adunk választ erre a kérdésre. 
A lényeg az, hogy van egy hely, ahol 
lehet kérdezni és a kérdező hasznos 
választ kap” – magyarázta az oldal 
ötletgazdája és működtetője, akitől 
megtudtuk, hogy egy másik hason-
ló, a csíki tudnivalókról szóló cso-
portot is működtet férjével közösen.

Marosvásárhelyen nem létezik 
még kimondottan erre szakosodott 
csoport vagy oldal, de a Facebook se-

gítségével ismerősök ajánlanak egy-
másnak szerelőt, szakembert, 
ha szükség van rájuk. „Va-
sárnap délelőtt kirándulni 
indultunk, és nem záródott 
a bejárati ajtó. Azonnal talál-
tunk egy lakatost, akit felhív-
tunk, és annak ellenére, hogy 
éppen egy motoros kirándu-
lásra indult, visszafordult és 
megjavította a zárat” – mesélte egy 
marosvásárhelyi édesanya.

A bejárati ajtó zárja nem várhat, 
azonnal meg kell javítani
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H I R D E T É S

• Egyre kevesebb a szakember, így csőtörés esetén, 
vagy ha nem nyílik a bejárati ajtó zárja, esetleg a hű-
tőszekrény éppen a legnagyobb nyári hőségben romlik 
el, a mosógép meg éppen a mosás közepén adja meg ma-
gát, alig van, akihez fordulhatnánk. Ilyen esetek orvoslá-
sában segítenek az ingyenes internetes tudakozók. 




