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Apa és fia vesztette életét
Egy terepjáróban találtak rá a holttestekre
• Homoródremeté-
től nem messze, egy 
terepjáróban találtak rá 
az apára és fiára, akik 
a jelek szerint gázmér-
gezés miatt veszíthet-
ték életüket. A nehéz 
sorsú család többek 
előtt ismert: sokan 
támogatták, lakókocsit 
is adományoztak nekik 
a vadászok.
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H oltan találtak rá 2020. de-
cember 31-én Homoródre-
mete határában egy apára 

és kiskorú fi ára, akik egy terepjá-
róban vesztették életüket – erősí-
tette meg előzetes információinkat 
Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője. 
Mint mondta, egyelőre vizsgálják a 
hatóságok az eset körülményeit, így 
erről nem szolgálhat bővebb infor-
mációval. Az áldozatok halálának 
pontos oka is csak a törvényszéki 
orvos jelentéséből fog kiderülni, de 
a hatóságok úgy sejtik, hogy mérge-
zés történhetett.

Nem messze az otthonuktól

A pásztorkodásból élő apa főnö-
ke indult az áldozatok keresésére, 
miután második napja nem érte el 
őket telefonon. Végül holtan talált 

rájuk egy terepjáróban, csupán 
néhány száz méterre az otthonuk-
tól – fejtette ki lapunknak Jakab 
Attila homoródszentmártoni pol-
gármester, aki a rendőrökkel együtt 
érkezett a helyszínre. Rámutatott, 
a helyszíni nyomokból az tűnt ki, 
hogy az autó beragadhatott a sár-
ba, a benne ülők pedig megpróbál-
ták kiszabadítani. A manőverezés 
közben vélhetően eldugult sárral 
a jármű kipufogócsöve, így gázok 
juthattak be az utastérbe. „Azon-
ban semmi sem akadályozta, hogy 
kiszálljanak az autóból, így nem 
értem, hogy ezt miért nem tették 
meg” – fogalmazott az általa ta-

pasztalt furcsaságokkal kapcsolat-
ban a polgármester.

Megrázta az eset

Jakab Attila kijelentette, különö-
sen megrázta az eset – akárcsak a 
hivatal többi dolgozóját –, hiszen 
ő maga is igyekezett jó irányba 
terelni a tízéves kisfi ú életét, akit 
korábban egy medve is megtáma-
dott. Két és fél éven át autóval vitte 

be a gyereket Homoródremetéből 
a községközpontban lévő iskolá-
ba, aki az órái lejártával a hiva-
talban tanulhatott. Egy éve 
szintén a polgármester járt 
közben, hogy a fi ú Székely-
udvarhelyen folytathassa 
tanulmányait. A Nagy-Kü-
küllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület elnökeként 
egy jótékonysági hajtóva-
dászat megszervezésében 
is részt vállalt, az összegyűlt 
pénzből pedig lakókocsit vásárol-
tak a nehéz sorsú családnak, akik 
korábban az apa munkahelyéül 
szolgáló istállóban éltek.

Otthonuktól nem messze érte 
őket a halál
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T öbb olvasónk is megkeresett de-
cember utolsó napjaiban azért, 

hogy segítsünk számukra tisztázni 
kérdéseiket az Electrica villanyá-

ram-szolgáltatóval. Volt, aki egy-
általán nem kapott számlát 
több hónapja, másoknál az 
összeg volt meglepő. Többek 
között Gyergyószentmiklós 
több városrészében nem 
kaptak villanyszámlát a la-
kók, és a hozzánk fordulók 
elmondták, aggódnak, hogy 

ha nincs számla, nem tudnak 
fi zetni, emiatt pedig akár a szolgál-
tatást is megszüntetheti az Electrica. 
Mások attól tartottak, hogy valami-

lyen hiba történhetett az országos vál-
lalatnál és emiatt nem érkeztek meg 
a számlák időben. Ez azzal szokott 
járni, hogy utóbb kéthavi fogyasztás 
értékét kell egyszerre kifi zetni, egy 
nagyobb kiadást pedig jóval nehe-
zebb rendezni.

Válaszolt a szolgáltató

Megkeresésünkre a szolgáltató válasz-
levelében azt írja, külső, nem tőlük 
függő okai lehetnek a számlák késésé-
nek: az elmúlt időszak szabadnapjai 
miatt történhetett, de az is okozhatta 
a késedelmet, hogy az ünnepek alatt 
a szokásosnál több volt a különböző 
küldemények száma. Közben, mielőtt 
az Electrica Furnizare e-mailben el-
küldött kérdéseinkre választ adott 
volna, megérkeztek a korábbra várt 

számlák. Téli ünnepek és szabadna-
pok ide vagy oda, igazuk volt azok-
nak, akik attól tartottak, hogy most 
egyszerre kell kéthavi összeget fi zetni. 
Október 26. és december 26. közötti fo-
gyasztás értéke szerepel például egyik 
olvasónk számláján.

Egyéni kérdésekre 
egyéni válaszok

Egy másik olvasói panasz szerint 
már két alkalommal is alacsony (a 
szokásos 200 lej körüli helyett mind-
össze 27 lejes) számlát kapott, és 
nyilván ő is arra számít, hogy ennek 
később meglesz a visszaütője, hiszen 
a villanyóra ez idő alatt is változat-
lanul forgott, azaz valamikor majd 
egy nagyobb „kiegészítő” számla 

fog érkezni, amit nem lesz köny-
nyű kifi zetni. A szolgáltató válasza 
szerint számos oka lehet egy ilyen 
esetnek, egyebek közt attól függően, 
hogy mikor és hogyan történt a vil-
lanyóra leolvasása vagy a fogyasz-
tás bejelentése. Egyéni esetekre nem 
tudnak általánosságban érvényes 
választ adni, így akinek ilyen prob-
lémái adódnak, kérik, érdeklődjön 

a számlán található elérhetőségek 
valamelyikén. Javasolják ugyanak-
kor (a járványhelyzetet is fi gyelembe 
véve), hogy a fogyasztók töltsék le 
és használják a MyElectrica interne-
tes alkalmazást, ahol igényelhetik 
azt is, hogy ezentúl online kapják 
a számlákat, és ahol a saját maguk 
által leolvasott villanyóraállást is el-
küldhetik a szolgáltatónak.

A számla késhet, de a fi zetnivaló nem marad el

Nyomtatott számla. Előbb-utóbb 
online kell a villanyórák állását is 
bediktálni
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• Egyéni kérésekkel mindenképp a szolgáltatót kell ke-
resni, jelezte érdeklődésünkre a villanyszolgáltató válla-
lat, miután olvasói panaszokat továbbítottunk feléjük.

Előzetesben marad
Január 2-án járt volna le 
Lukács Antalnak, a Székely-
udvarhelyi Városi Kórház 
menedzserének előzetes 
letartóztatása, ám ezt továb-
bi 30 nappal hosszabbította 
meg a Brassói Ítélőtábla. 
Hogy a kialakult helyzetben 
az adminisztratív tevékeny-
ség ne álljon le az intézmény-
nél, az érvényes jogszabá-
lyok szerint Székely udvarhely 
polgármesterének ideiglenes 
menedzser-igazgatót kellett 
kineveznie: mint arról beszá-
moltunk, a vezetői tisztség 
betöltéséhez szükséges 
feltételeknek megfelelő helyi 
szakemberek rendre vissza-
utasították a felkérést, így 
december 22-étől a marosvá-
sárhelyi orvos-menedzsert, 
Borka-Balás Attilát nevezte 
ki Gálfi Árpád a kórház élére. 
Borka-Balás megbízása 
ugyan eredetileg január 2-áig 
szólt, ám a korábbi kórház-
menedzser előzetes letartóz-
tatásának meghosszabbítá-
sával a megbízott igazgató 
is további, legalább harminc 
napot marad a kórház élén. 
Egyébként Lukács Antal és 
más, szintén az egészség-
ügyben dolgozó személyek 
ügyében a korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) vizsgálódik: 
a brassói járványkórház volt 
igazgatóját hivatali vissza-
élés, a székelyudvarhelyi 
kórház menedzserét pedig 
hivatali visszaélés, veszte-
getés elfogadása és befolyás 
vásárlásának gyanújával 
helyezték előzetes letartóz-
tatásba. Mellettük a székely-
udvarhelyi kórház egyik, 
közbeszerzésekkel foglalko-
zó alkalmazottja is előze-
tes letartóztatásba került. 
(Kovács Eszter)
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