
Minőségi problémák 

Az év elején elvégzett szakértői 
vizsgálat szerint a polietilén 
szállítóvezeték nem felel meg 
a hozzá mellékelt minőségi 
bizonylatban rögzített előírá-
soknak, nem bírja megfelelően 
a víznyomást – ez az oka a 
sorozatos töréseknek. A 2014-
ben elkészült szállítóvezeték 
építését az Országos Beruházási 
Társaság (CNI) finanszírozta, a 
közbeszerzési eljárás után ennek 
illetékesei írták alá a kivitelezési 
szerződést egy céggel, amely 
elvégezte a munkálatot.
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Egy, a lakhelyétől messzebb lévő 
esztenán támadtak rá a juhász-

kutyák a tizenhároméves lövétei 
lányra a múlt hét elején: az áldo-

zatot többször megharap-
ták a kutyák, ezért súlyos 
sérülésekkel kellett kor-
házba szállítani – tudtuk 
meg Gheorghe Filiptől, a 
Hargita Megyei Rendőr-fő-
kapitányság szóvivőjétől. 
Mind mondta, a rendőrség 

jelenleg is vizsgálja az eset 
körülményeit, amelyről a csíksze-
redai kórházból kaptak bejelen-

tést.  Egyelőre bűnügyi nyomozást 
indítottak gondatlanságból elköve-
tett testi sértés ügyében.

Szarvasmarhákra vigyázott

Mihály Dénes lövétei polgármester 
közölte, már több gyűlést is tartott 
a község vezetősége az ügy miatt, 
ám az eset bonyolultabb, mint ami-
lyennek elsőre tűnhet. Információi 
szerint ugyanis az áldozat a család-
ja pásztortanyájáról származó szar-
vasmarhákat legeltette a nagyjából 
másfél kilométerre lévő esztena 
közvetlen közelében, ahol a rátá-
madó kutyák juhokat őriztek. 

A tisztségviselő azt is megerősí-
tette ugyanakkor lapunknak, hogy 

a kiskorú valóban súlyos sérülése-
ket szenvedett, több mint húsz ha-
rapásnyom volt a testén és életve-
szélyes állapotban szállították el a 
helyszínről. Úgy tudja, hogy most is 
súlyos állapotban van a kórházban.

Régi probléma

Lövétén már régóta gondot jelent, 
hogy az őszi időszakokban rendsze-
rint gazdátlanul kóborolnak a nyája-
kat őrző ebek a település közelében, 
ami törvényellenes – jelentette ki 
lapunknak Mihály Dénes. Hangsú-
lyozta, a jogszabályok szerint még 
ebben az időszakban sem szabadna 
lehajtani az állatokat a legelőkről a 
falu közelébe, csakis azokra a terü-
letekre, amelyeket bérelnek a pászto-
rok és a juhászok. Persze erre többen 
fi ttyet hánynak, így ebből korábban 

is voltak problémák. A polgármester 
arra is kitért, hogy az érvényes jog-
szabályok szerint – a hegyvidéknek 
számító településen – maximum 
hat kutyája lehet szabadon annak a 
juhásznak, aki háromszáz jószágot 
felügyel. Minden újabb száz rábí-
zott juh után újabb ebet tarthat, de a 
szám nem haladhatja meg a tízet. Ezt 
sem tartja be mindenki, de a kislány-
ra támadó ebek tulajdonosa nem kö-
vetett el ilyen jellegű szabálysértést 
– így a település vezetője.

A község vezetősége eldöntötte, 
hogy minden kóbor ebet befognak 
a lehető legrövidebb időn belül és 
már készül a helyi határozat is, hogy 
10 ezer lejes bírsággal sújthassák a 
gondatlan juhászokat. „Minden év-
ben felszólítottam a juhászokat és 
pásztorokat, hogy a kutyáikat kös-
sék meg a törvényeknek megfele-
lően. Szomorú, hogy egy ilyen eset 
kellett történjen a faluban ahhoz, 
hogy rájöjjenek, miért fontos a sza-
bályozás” – nehezményezte Mihály.
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• Nem megengedhe-
tő, hogy napokig víz 
nélkül maradjon Tus-
nádfürdő egy csőtörés 
esetén – ez a vélemé-
nye Butyka Zsolt pol-
gármesternek. Ezért 
együttműködésre 
készülnek a Harvíz Rt. 
regionális szolgáltató-
val, akár a szolgáltatás 
átadása, akár a hibael-
hárítás érdekében.

KOVÁCS ATTILA

T öbb alkalommal fordult elő 
az elmúlt hónapokban, illetve 
tavaly is, hogy napokig aka-

dozott, vagy éppen teljesen szünetelt 
az ivóvíz-szolgáltatás Tusnádfürdőn, 

mert elszakadt a várost ellátó 
vízvezeték, amely több mint 
15 kilométeres távolságból, a 
Csíkszentsimonban fúrt ku-
takból szállítja az ivóvizet. A 
minőségileg nem megfelelő 
anyagból készült csővezeték 

helyreállítása sokszor nem volt 
egyszerű, mivel a szolgáltató Goscom 
Kft . nem rendelkezik megfelelő gépi 
felszereltséggel ehhez, és kevés az al-
kalmazottja is. Augusztusban például 
Csatószeg szélén, a Fiság patak alatt 
átvezető szakaszon történt csőtörés, 

a helyreállításhoz pedig egy csíksze-
redai cég segítségét vették igénybe, 
mivel a patak mindkét oldalán kotró-
géppel kellett ásni a hozzáféréshez. Ez 
jelentősen késleltette a szolgáltatás új-
raindítását, voltak városrészek, ahol 
öt napig sem folyt a víz a csapokból, 
nehéz helyzetbe hozva a vendéglátó-

kat. De ugyanilyen problémát jelent 
a vízhiány Tusnád községben is, ha 
csőtörés történik.

A Harvíz Rt.-hez csatlakoznának

Butyka Zsolt újonnan megválasz-
tott polgármester szerint az ilyen 

helyzetek megoldása meghaladja a 
helyi szolgáltató lehetőségeit, ezért 
kezdeményezik az együttműködést 
a Harvíz Rt. regionális víz- és csa-
tornaszolgáltató vállalattal. „Helyi 
szinten nem látjuk a kiutat, egye-
düli lehetőség megoldást találni 
valamilyen módon a regionális 

rendszerre történő csatlakozásra” 
– jelentette ki a városvezető, aki 
kérdésünkre hozzátette, ez azt je-
lentené, hogy vagy a Harvíz Rt.-t 
vonnák be szolgáltatóként, vagy a 
hibaelhárításhoz vennék igénybe 
a cég segítségét, amely gyorsan be 
tudna avatkozni szükséghelyzet-
ben. Butyka szerint annak a lehe-
tőségét is meg kell vizsgálni, hogy 
kérhet-e a város kártérítést a veze-
téket építő cégtől a nem megfelelő 
anyagminőség okán keletkező cső-
törések miatt, ahogy ezt a korábbi 
polgármester, Albert Tibor kilátás-
ba helyezte.

• Súlyos sérülésekkel került kórházba a tizenhárom-
éves lövétei kiskorú, akire múlt héten támadtak rá a 
juhászkutyák, miközben a rábízott szarvasmarhákat te-
relgette egy idegen esztena közelében. A polgármester 
szerint folyamatosan gondot jelentenek az őszi időszak-
ban szabadon kóborló ebek, ezért jelentős bírsággal 
fogják sújtani a felelőtlen pásztorokat.

Gyors beavatkozás szükséges
A tusnádfürdői vízszolgáltatónak segítség kell

Nehéz helyzetben. Rendszeresen elszakad 
a várost ellátó vízvezeték 

◂  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Rendszerint gondot okoznak a szabadon 
kóborló juhászkutyák Lövétén 

▸  K É P Ü N K  I L L U S Z T R Á C I Ó .  
     FOTÓ: THOMAS CÂMPEAN

Kiskorúra támadtak a juhászkutyák, nyomoz a rendőrség




