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Az elektromos vezetékek akkor biztonságosak, ha nem ér
hozzájuk a faág. Tudja ezt szentesi olvasónk is, akinél
visszavágták a fákat - az egyik nem biztos, hogy túléli.
Szerinte szebben, kíméletesebben is lehetett volna
dolgozni.

– Megijedtem, amikor a szomszéd telefonált, mert azt hittem, valami nagy baj
történt a családban – idézte
fel a történetüket a szentesi Motyovszkiné Rákász Gyöngyi. – Ennyire szerencsére
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/csak_a_torzs_maradt_az_egyik_fabol_barbar_csonkolasra_panaszkodik_szentesi_olvasonk/2528847/

1/2

2017. 08. 12.

Csak a törzs maradt az egyik fából: barbár csonkolásra panaszkodik szentesi olvasónk | Szentes hírek | Szeged - delmagyar.hu

nem volt vészes a helyzet, de komoly bosszúságot okozott, amit aztán láttunk.
Amíg kirándulni voltunk, olyan csúnyán tönkretették a fáinkat, hogy nem tudom,
helyrejönnek-e valaha – mondta Gyöngyi.

Nem mindegy, hogyan csinálják
Azért, hogy a közterületen álló fák ágai ne nőjenek bele a vezetékekbe, az
áramszolgáltató alvállalkozókkal vissza szokta azokat vágatni. Lapunk többször írt
már arról, hogy sokszor vitát vált ki a munka eredménye. A szentesi asszony tudja,
hogy szükség van a visszavágásra, nem is ezt vitatja. Szerinte azonban egyáltalán
nem mindegy, hogyan csinálják.

Rendben tartották
– Mindig rendben tartottuk a fákat, és nagyon vigyáztunk arra, hogy a vezetékhez
ne érjenek az ágak. Mielőtt elutaztunk, meggyőződtünk arról, hogy nem érnek oda.
Sajnos ezt már bizonyítani nem tudom. Egy fának csak a törzsét hagyták meg. A
szilvafa teljes közepét a törzsig kivágták, és még két fát intéztek el úgy, hogy nem
tudni, kiheveri-e valaha. A gallyakat a járdára és az útra dobálták, nem lehetett ott
közlekedni – mutatta. Gyöngyi azt mondja: fontos, hogy akinek panasza van, tegye
szóvá az ilyen csúnya munkát, hátha visszaszorul ez a fajta munkavégzés. Mert
ha senki nem szól, a dolgozók előbb-utóbb derékban vágják el a fákat, hogy minél
ritkábban kelljen metszeni.
Motyovszkiné Rákász Gyöngyi nem érti, miért kellett így elbánni a
fákkal. Fotó: Králik Emese

Nem a szerelők gallyaztak
Azt kérdeztük az áramszolgáltatótól, a munkát végző dolgozók mi alapján
választják ki a fákat, miért úgy dolgoznak, hogy tönkremenjenek a növények. A
Nemzeti Közművek áramszolgáltatójától azt a választ kaptuk: a szerelők
folyamatosan végzik a kockázatosnak ítélt helyek beazonosítását, illetve azt, hol
veszélyeztetik a faágak a villamosenergia-ellátást. A vágást pedig nem ők, hanem
szerződött gallyazó partnereik végzik.
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