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A téma nem új, számos ka-
tasztrófafi lmben láthattuk 
már, mit eredményezhet, ha 

mindenhol lekapcsolják a villanyt: 
nincs telefon, nincs internet, semmi 
nem működik, valamennyi elekt-
ronikai, kommunikációs és infra-
strukturális rendszer összeomlik, 
elszabadul a pokol, kész, végünk 

van. A nagyvilágban blackout-
ként (elsötétítést, de áram-
szünetet és emlékezetkiesést 
is jelent) emlegetett veszély-
képzet manapság amiatt ka-
pott aktualitást, valóságala-

pot, mert a világ köztudottan 
energetikai problémákkal küzd. 

Romániában pedig az elmúlt hetek-
ben a lakosságra rázúdult drágulás-
hullám miatt vált a téma futótűzként 
terjedő, terjeszthető riogatások, ál-
hírek melegágyává.

Energiadrágulás: fokozottan 
hatnak a riogatások

Több ilyen internetes tartalomban 
Klaudia Tanner osztrák védelmi 
miniszter nyilatkozataiból indul-
nak ki. A tárcavezető korábban 
valóban beszélt egy európai szintű 
blackout lehetőségéről, reálisnak 
nevezve egy ilyen forgatókönyvet. 
Olaj volt a tűzre, hogy az osztrák 
hadsereg októberben egy kam-

pány keretében tájékoztatót adott 
ki arról, hogyan készülhetnek fel 
a lakosok és a hatóságok egy eset-
leges többnapos áramszünetre. A 
hipotetikus vészhelyzetről szóló 
közléseket „készpénzként” vette 
a média egy része, és beindult a 
kattintásvadász riogató kampány, 
amelyre széles réteg volt vevő Euró-
pa-szerte. Így Romániában is, ahol 
az eszeveszett energiadrágulások 

miatt fokozottan „megnyerhető” 
közönséget célozzák meg a hason-
ló jellegű témafelvetések. Ráadá-
sul emlékezetes, hogy január 8-án 
számottevő áramingadozás történt 
az ország északnyugati régiójában, 
erdélyi megyékben. A történtek 
nyomán háztartási gépek, lift ek, 
jelzőlámpák álltak le, a meghibá-
sodás pedig a marosvásárhelyi 
Azomureș vegyipari kombinátot is 

sújtotta. Mint kiderült, a probléma 
más országokban is jelentkezett, 
főként Délkelet-Európában. A nem-
zetközi vizsgálatok azonban nem 
derítették ki a probléma pontos okát 
és forrását.

Mindezek ellenére immár számos 
szakértő cáfolta, hogy reális az esélye 
egy többnapos, egész Európát vagy 
Romániát sújtó áramszünetnek. 
Cosmin Păcuraru energiabiztonsá-
gi szakember a Hotnews hírportál 
minapi cikkében úgy fogalmazott, 
minden országnak rendelkeznie kell 
a bécsi védelmi minisztériuméhoz 
hasonló „blackoutos” katasztrófa-
megelőző készenléti tervvel, tehát 
ebben nincs semmi szenzációs, csu-
pán annyi történt, hogy az osztrákok 

nyilvánosságra hozták. Păcuraru 
szerint mondjuk mínusz 15 Celsi-
us-fokos hidegben, sötétben vagy 
borús, szélcsendes időben – amikor 
a zöldenergia-termelés is áll – va-
lóban kiszolgáltatottá válhatna az 
amúgy is energiaimportra szoruló 
Románia egy esetleges kontinentális 
áramszünet esetén. Ugyanakkor úgy 
véli, mindez teljes mértékben meg-
előzhető lenne legfőképp egy ener-
giatermeléshez értő miniszternek 
és az energiaszállításban és -szol-
gáltatásban jártas államtitkárnak 
köszönhetően. Jelezte: áramválság 
esetén a gázellátás lehet a legfőbb 
mentőöv.

Valós, de fel sem tűnő veszélyek

Cristian Presură fi zikus szerint 
egy többnapos romániai blackout 
„gyakorlatilag nem lehetséges, de 
elméletben minden lehetséges”. A 
kutató és feltaláló a Hotnewsnak 
úgy fogalmazott, a sokat emlege-
tett geomágneses viharoknál jóval 
nagyobb veszélyt jelent Romániára 
az elavult áramhálózat, a kórházak-
nál tapasztalt generátorhiány, a fű-
tés nélkül maradt városok, a hozzá 
nem értő politikum. „A felsoroltak 
sokkal erőteljesebben és gyakrab-
ban érintenek minket, ráadásul 
mindezek javíthatók egy jó me-
nedzsmenttel. Azt hiszem, Románi-
ában gyakran szem elől tévesztjük 
a közvetlen közelünkben található 
dolgokat, miközben megijedünk 
sokkal távolabbi potenciális veszé-
lyektől” – jelentette ki a fi zikus.

Alap nélküli riogatások
A szakemberek szerint inkább a meglévő problémáktól kellene félni
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Jelentősen leromlott állapotú, 1881-
ben épült – 1960-ban felújított – fa-

lusi házat, illetve a hozzá tartozó tizen-
hat áras telket vásárolta meg nemrég a 
zeteleki önkormányzat – tudtuk meg 
Nagy Attila polgármestertől. Mint 
mondta, a 138-as megyei út menti in-
gatlanért és a hozzá tartozó telekért 
25 ezer eurót fi zettek saját forrásaikat 
felhasználva. A létesítményt szeretnék 
mielőbb visszaállítani eredeti állapo-
tába – tapasztott falakkal, zsindelyből 
vagy régi cserepekből álló födéssel stb. 

–, hogy általa bemutathassák a közös-
ségnek, illetve a településre látogatók-
nak a helyi hagyományos építkezést. 
Egyelőre megbízható szakembereket 
keresnek a tervek elkészítéséhez. „A 
lényeg az, hogy az ingatlant közössé-
gi célra szeretnénk felhasználni úgy, 
hogy a turisták által is látogatható le-
gyen. Elképzeléseink ugyan vannak, 
de nem tudjuk, hogy ezekből ponto-
san mit tudunk megvalósítani. Erről 
elsősorban szakemberekkel kell kon-
zultálnunk, ugyanakkor ha a terveink 

megvannak, még megfelelő forrásokra 
is szükség lesz a megvalósításhoz” – 
magyarázta Nagy Attila, hozzátéve, 
hogy magát a területet is hasznosítani 
szeretnék. 

Rámutatott, már részben felújíttat-
ták az ingatlan bejáratát díszítő szé-
kely kaput, ám utólag kiderült, hogy 
ott módosításra lesz szükség, a nyíló 

részek ugyanis meglehetősen zártak 
lettek, ami az elmúlt rendszerben volt 
jellemző. Az előtte lévő időszakban 
pedig meg lehetett tekinteni a portát a 
kapuk felső részén átnézve. Nem sze-
retnének még egyszer hasonló hibába 
esni, ezért is kezdeményeznek minél 
szélesebb körű párbeszédet a restau-
rálásról – szögezte le.

Megmentik a székely kapukat

Nem új kezdeményezés a község-
ben a hagyományos építmények 
megmentése, az önkormányzat 
ugyanis idén már nem először hir-
detett pályázatot a civil szervezetek 
számára, amellyel a régi faragott 
székely kapuk felújítását szeretnék 
támogatni. A cél az, hogy 
ne váljanak az enyészeté 
a legidősebb, legértéke-
sebb székely kapuk, ne 
bontsák el és tüzeljék el 
azokat csak azért, mert 
esetleg tulajdonosaiknak 
nincs elegendő pénzük a 
helyreállításukra. „A legfon-
tosabb az lenne, hogy használatban 
maradjanak a székely kapuk, de ha 
nincs más lehetőség, akkor igyek-
szünk átvenni azokat mi, hogy ne 
tűnjenek el végképp” – jegyezte 
meg Nagy Attila.

Régi falusi házat vásárolt meg a zetelaki önkormányzat
• Közel százötven éves házat vásárolt meg Zetelakán a 
helyi önkormányzat, amelynek feltett célja, hogy visz-
szaállíttassa azt eredeti állapotába, így pedig a közös-
ség és a turisták számára is látogatható legyen. Emel-
lett a régi székely kapuk megmentésén is dolgoznak.

Szakemberekkel fognak konzultálni a restaurálásról

▸  F OT Ó : FA R K A S A N TA L

• Egyre több olyan, már-már álhír kategóriába sorolható pánikkeltő üzenet, cikk ke-
ring a világhálón, amely egy európai szintű áramkimaradás közelgő veszélyével riogat. 
Legtöbbjük egy osztrák miniszter nyilatkozataira alapoz. Romániai szakemberek azon-
ban arra figyelmeztetnek, hogy az ország és polgárai számára ennél jóval nagyobb 
problémát jelentenek a már meglévő gondok, amelyeket közvetlen közelünkben nem 
érzékelünk, miközben megijedünk egy sokkal távolibb veszély esélyétől.

Szakértők cáfolják, hogy reális az esélye 

egy többnapos áramszünetnek
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