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Kevesen írták alá a panaszlevelet
Zavarja a lakókat a gyakori áramkiesés, mégsem tesznek ellene
• Egyelőre nem hozta

lázba a székelyudvarhelyieket az Udvarhelyszéki Kis- és
Középvállalkozások
Szövetsége (UKKSZ)
által hetekkel korábban indított petíció: a
sorozatos áramkiesések megszüntetéséért
indított panaszlevelet
kevesen írták alá.
KUDELÁSZ NÓBEL
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zeptember 7-én indított aláírásgyűjtő akciót az Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ) a
Székelyudvarhelyen és környékén
tapasztalt sorozatos áramkiesések miatt. A határidő október 10-e
volt, de mivel nagyon kevés aláírás
gyűlt, meghosszabbítják.

Mindössze 225 személy írta alá
online, papíron pedig csupán
mintegy 300 aláírást sikerült öszszegyűjteni az október 10-ei határidőig – tudtuk meg Nagy Györgytől, az UKKSZ elnökétől. Elmondta:
elszomorító, és nem érti az érdeklődés hiányát, hiszen „ha van egy
áramkiesés és elindul a zsörtölődés, sokkal több a komment a

Facebook-bejegyzés alatt, mint
ahányan egy hónap alatt aláírták
a petíciót. Annál inkább érthetetlen, mivel egy komment elolvasása, esetleg az arra adott válasz
megfogalmazása több időt is vesz
igénybe, mint a folyamodvány aláírása.” Ezért az UKKSZ vezetősége
úgy döntött, hogy tíz nappal, vagyis október 20-áig meghosszabbítják
a határidőt. Remélik, hogy addig
sokan jelentkeznek majd, aláírják
a beadványt, hiszen az egész lakosság érdeke, hogy megsürgessék
az előrelépést. A dokumentumot
az október 20-ai határidőt követően kísérőlevéllel együtt eljuttatják
majd a villamossági vállalathoz,
önkormányzati vezetőkhöz, politi-

kai képviselethez is – mondta Nagy
György. A petíció online kitölthető
itt: https://www.peticiok.com/udvarhelyszek_aramszolgaltatasanak_modernizalas#form.

Dominóként roskad össze
Többször is írtunk áramkiesésekről, áramszünetekről az elmúlt
időszakban, nem egy olyan eset
is történt, hogy hosszú órákon keresztül áramszolgáltatás nélkül
maradt több ezer székelyudvarhelyi
háztartás. „Már tudom, ha nálunk
nincs víz, akkor a Rákóczi utcában
elvették a villanyt” – számol be
a vízszolgáltatás általa tapasztalt
rutinjáról egy csereháti lakos. Az

áramkiesések idején ugyanis a vízműrendszer nyomásfokozói is leállnak, így olyan helyzet is többször
állt elő, hogy – meghatározatlan
ideig – se áram, se víz nem volt számos székelyudvarhelyi háztartásban. A gyakori áramszünetek okait
magyarázva a szolgáltató rendszerint nyári viharokra, villámlásra
hivatkozott – a petíció megfogalmazói szerint azonban sok esetben
egyszerűen az elavult hálózat idézi
elő a szolgáltatáskieséseket.

Kár van, gazdája nincs
Az aláíráshoz indoklást is lehet
mellékelni, bár ez nem kötelező.
Ezek között tallózva ilyen, soro-

Egyre csak terjedő tévhitet cáfol a vérközpont vezetője
• Azok, akik megkapták a koronavírus elleni oltást, a

vakcina típusának függvényében bizonyos idő múlva
adhatnak vért és segíthetnek embertársaikon – hívja
fel az érdekeltek figyelmét a Hargita Megyei Vérközpont igazgatója.
SIMON VIRÁG
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véradás

síkszeredában és Gyergyószentmiklóson is azzal szembesültek
a Hargita Megyei Vérközpont munkatársai, hogy a lakosság egy része
nincs tisztában azzal, hogy a
beoltottak is adhatnak vért.
Mint Kopacz Ildikó igazgató a Székelyhonnak elmondta, megtorpant a véradók száma, miután olyan
híresztelések keltek életre,
hogy akit beoltottak a koronavírus
elleni vakcinával, az nem adhat
vért. Kiemelte, a Pfizer és a Moderna
oltóanyag beadatása után 10 nappal,

míg az AstraZeneca és Johnson oltás
után egy hónappal már szabad vért
adni. Természetesen azok jelentkezését várják, akik egészségesek, nincsenek hűlésre utaló tüneteik. Bár a
járvány miatt visszaesett a műtétek
száma, folyamatosan szükség van
vérkészítményekre, ezért arra kérik
azokat, akik szoktak vért adni, hogy
továbbra is tegyék meg. De biztatják
azokat is, akik eddig még nem jótékonykodtak ily módon, hogy próbálják ki, hiszen életet menthetnek.
Aki vért ad, életet ment

▸ KÉPÜNK ILLUSZTRÁCIÓ.
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A Hargita Megyei Vérközpont
Facebook-oldalán rendszeresen tájékoztatják az érdekelteket azokról
az időpontokról, amikor nemcsak a
székházban, hanem máshol, például
Gyergyószentmiklóson is lehet vért
adni. Legközelebb a gyergyószékiek

október 20-án mehetnek vért adni. A
Maros Megyei Vérközpont alkalmazottai Szászrégenben szoktak, előre
bejelentett napokon, vért venni, illetve időnként működik a mobil központ
is, ilyenkor egy átalakított autóbuszban vesznek vért a jelentkezőktől.

▴ FOTÓ: ERDÉLY BÁLINT ELŐD
zatos problémákra, meghibásodásokra és jelentős anyagi károkra,
illetve a szolgáltató közömbösségére vonatkozó észrevételeket is találunk: „adatok
vesznek el, meg kell ismételni a munkafolyamatot”,
„aláírom, mert elegem
van, hogy az áramszolgáltató az árakat felviszi, de a
szolgáltatás minősége egyre romlik, a megoldáskeresésben
nem partnerek”, „több mint 6000
lej kár keletkezett áramkiesés miatt a fagy laltozómban, és még csak
válaszra sem méltattak”.

áramkiesés

Keveseket érdekel

Ezreket érint egy-egy áramkiesés,
ezért is fontos, hogy hallassák
hangjukat a lakók

• RÖVIDEN
Előadás
Légy optimista! címmel Böjte
Csaba ferences testvér tart
előadást szerdán 19 órától a
gyergyószentmiklósi Szent
István Plébánia nagytermében.
Az eseményt az Itthon Közösen
a Holnapért Egyesület és a
Szent István Plébánia szervezte
a Jó, ha tudunk róla program
részeként. Az előadást 18 órától
szentmise előzi meg, amelyet
Csaba testvér mutat be.

Amatőr színjátszók
találkozója
Október 17-én 19. alkalommal
rendeznek Műkedvelő Színjátszó Találkozót Csíkvacsárcsiban. Bővebb információ a
vacsarcsi@gmail.come-mailcímen vagy Fodor Zoltánnál a
0741-077090-es telefonszámon
kérhető. Jelentkezni legkésőbb
október 14-éig lehet.

