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Elegük lett az áramkiesésekből
Petíciót indítanak a vállalkozók, a lakosságot is bevonnák az aláírásgyűjtésbe 
• Csupán egy-két 
másodperces áramki-
esés akár több tízezer 
eurós kárt is okozhat 
egy-egy vállalkozás-
nak. Mivel az utóbbi 
időben Székelyudvar-
helyen és környékén 
rendkívül gyakoriakká 
váltak az áramszü-
netek, a vállalkozók 
panaszlevelet nyújta-
nak be az áramszol-
gáltatóhoz, amelyben 
egyebek közt a villa-
mos hálózat moderni-
zálását követelik.

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

S ajtótájékoztatón jelentette be 
kedden az Udvarhelyszéki 
Kis- és Középvállalkozások 

Szövetsége (UKKSZ), hogy közös 
kérést fogalmaznak meg a dél-er-
délyi áramszolgáltató vállalatnak 
a városban és környékén tűrhetet-
lenné vált áramszolgáltatási prob-
lémák megoldását követelve. Nagy 
György, az UKKSZ elnöke elmond-
ta: hasonló akcióra már 2017-ben 
is került sor, a szolgáltató akkor 
„rohamos változásokat ígért, eh-
hez képest csak rosszabbodott a 

helyzet, nem javult”. Ez ügyben ko-
rábban a megyei tanács vezetőihez 
is fordultak, onnan a szenátori iro-
dához továbbították kérésüket, de 
mindmáig megoldás nem született, 
a helyzet pedig tarthatatlanná vált 
– tette hozzá Nagy György.

Konkrét esetek

A megbeszélésen több helyi nagy-
vállalkozó is részt vett, konkrét 
esetekről számolva be: „egyetlen 
nap alatt 15 áramkiesés volt, 3 ton-
na termék helyett 600 kiló selejt volt 
a napi termelésünk”. Egy másik cég 

vezetőjének elmondása szerint ná-
luk van olyan berendezés, amely-
nek egyetlen, mintegy 150 euróba 
kerülő alkatrészét azonnal dobhat-
ják szemétbe, ha csak egy-két má-
sodperces áramszünet is történik. 
Egyetlen, pár másodperces áramki-
esés vagy -ingadozás miatti meghi-
básodás akár több ezer, esetenként 
több tízezer eurós kárt jelenthet, 
a termelés leállásából származó 
bevételkiesésről nem is beszél-
ve – panaszolták a vállalkozók. A 
legnagyobb gond az, hogy elavult 
a hálózat, nem voltak fejlesztések, 
miközben Székelyudvarhelyen az 
ipar fejlődött, a fogyasztási igény 
megnőtt – foglalta össze a sajtótájé-
koztatón az egyik vállalkozó. Hiába 

tettek panaszt a szolgáltató helyi, 
valamint regionális kirendeltségé-
nél, „az ilyen rövid áramkiesések 
meg se jelennek náluk, nem vállal-
ják, ráadásul újabban a tervezett 
áramszünetekről sem értesítenek” 
– hangzott el a megbeszélésen. 
A résztvevők szerint a sorozatos 
üzemzavarok nemcsak az ipari ter-
melést hátráltatják, hanem orvosi 
rendelőknek, szolgáltatóknak okoz-
nak hatalmas károkat, mindenek-
előtt pedig a lakosságnak, hiszen 
létfontosságú háztartási berendezé-
sek, eszközök hibásodhatnak meg, 
mehetnek tönkre, és kártérítésben 
reménykedni sem lehet. Ezért bíz-
nak abban, hogy petíciójukat minél 
többen aláírják.

Mit kérnek?

Az UKKSZ által megfogalmazott pe-
tícióban a villamos hálózat cseréjét 
vagy korszerűsítését, az áramszol-
gáltatás állandó paraméterek között 
történő biztosítását (azaz 220–230 V) 
kérik, valamint azt, hogy a szolgáltató 
vállaljon felelősséget a saját hibájából 
történő problémák, meghibásodások 
esetében. Követelik továbbá, hogy a 
vállalat biztosítson jobb kommuni-
kációs lehetőségeket mind az üzleti 
szférával, mind a lakossággal, és 
garantáljon gyorsabb, hatékonyabb 
reakciót és problémamegoldást a be-
érkező észrevételekre.

Hol, hogyan lehet csatlakozni?

Az UKKSZ által kezdeményezett alá-
írásgyűjtéshez bárki csatlakozhat, 
akinek panasza van az áramszolgál-
tatás minőségére. A petíció online is 
kitölthető, itt: https://www.peticiok.
com/udvarhelyszek_aram-
szolgaltatasanak_moderni-
zalas#form. Ezenkívül van 
egy nyomtatott változat is, 
amelyet a szeptember 16–19. 
között a városi sportcsarnok-
ban sorra kerülő Őszi Vásár 
több helyszínén is alá lehet 
írni. Ha lesz rá igény, meg-
szervezik, hogy a város több 
pontján létesüljenek aláírásgyűjtő 
pontok. A petícióhoz október 10-éig 
lehet csatlakozni, ezt követően a do-
kumentumot a villamossági válla-
lathoz, önkormányzati vezetőkhöz, 
politikai képviselethez is eljuttatják 
– mondta Nagy György. Hozzátette: 
számítanak minden érintett udvar-
helyszéki lakosra. 

Az udvarhelyszéki vállalkozók 
a lakossággal közösen 
próbálnak nyomást gyakorolni 
az áramszolgáltatóra
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KORPOS ATTILA

A z Olt forrásától Brassó megye 
határáig húzódó szakasz egy 

időben történő megtisztítására koráb-
ban nem volt példa. Bereczki Kinga, 
a Háromszéki Közösségi Alapítvány 
igazgatója a tegnapi sajtótájékoztatón 
elmondta, Kovászna megyéből 13 te-
lepülést szólítottak meg, Hargita me-
gyéből pedig 12 településen szervezik 
meg a mozgósítást. „Az ötletet a buka-
resti Mai Mult Verde (Minél Több Zöld) 
Egyesület vetette fel a víztisztítási 
program keretében. A civil kezdemé-
nyezés hatására az illetékes hivatalok 

– vízügyi igazgatóságok, környezet-
védelmi hivatalok és a köztisztasági 
vállalatok – szintén felkarolták az 
ötletet” – közölte. Az igazgató méltat-
ta a bekapcsolódó önkormányzatok 
hozzáállását, kiemelve például a csík-
széki Madéfalvát, ahol több mint száz 
civil bevonásával zajlik majd az akció. 
A szervezők fi gyelmeztető táblákkal, 
plakátokkal, szemeteszsákokkal és 
kesztyűkkel segítik a nagytakarítást, 
a szemét elszállítását pedig az Eco-
Csík Kft . vállalta.

Hargita megyei kritikus pontok

Zólya László, a Hargita Megyei Integ-
rált Hulladékgazdálkodási Társulás 
szakembere közölte, a Hargita megyei 
szakasz feltérképezése során 88 kriti-
kusan szennyezett pontot jelöltek meg 
az illetékes hatóságok, összesen pedig 
legalább 40–50 tonna szemét van a fo-

lyó mentén. Mint elhangzott, az ötle-
tadó egyesület jóvoltából két hete egy 
15 méter hosszú hulladékgyűjtő gátat 
helyeztek el az Olt sepsiszentgyörgyi 
szakaszán a műanyaghulladék ösz-
szegyűjtése céljából. Ennek kapcsán a 
szakember hozzátette, a Tusnádi-szo-
rosban hasonló úszógát telepítésére 
van kilátás. 

Megelőzés

A takarításon túl nehézgépes tisz-
títást is tartanak a jóval szeny-
nyezettebb részeken, továbbá 
videó kamerás rendszer kiépítését 
is tervezik. „A tisztítás után nem 
szeretnénk, ha újból hasonló 
mennyiségű szeméttel telne meg 
a folyó. Ezért mi is támogatjuk a 
kamerarendszer kiépíté-
sét, amely által tizenkét 
ponton folyamatosan meg 
lehet figyelni az Oltot, fe-
lelősségre vonás céljából” 
– tudatta a szakember. 
Mint kiderült, Kovászna 
megyében a 16 kamerából 
álló rendszert még ebben a hónap-
ban kiépítik. Csíkszeredában szep-
tember 11-én, szombaton 9.30-kor 
lesznek a gyülekezések a három 
Olt-hídnál, vagyis a csíkzsögödi, 
a Szécseny felé vezető, illetve a 
város székelyudvarhelyi kijáratá-
nál lévő hídnál. Az akcióban bárki 
részt vehet.

Megtakarítják a folyópartot, majd kamerákat szerelnek fel
• Nem volt még példa olyan nagyszabású takarításra 
az Olt folyó mentén, amilyet szombaton fognak tartani 
Hargita és Kovászna megyében. A folyó menti tisztítást 
figyelemfelkeltő akciónak szánják, ugyanakkor a továb-
bi szennyezést korszerű kamerákkal próbálják megaka-
dályozni.

Évente újratermelődik. Véget vetnének a folyamatnak
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