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Közösen végzi a város utcá-
inak takarítását a szé kely-
udvarhelyi polgármesteri 

hivatal városgazdálkodási osz-
tálya az RDE Hargita köztisz-
tasági vállalattal. Idén márci-
us elején, amint a hó elolvadt és 
felengedett a fagy, el is kezdték 
a tavaszi nagytakarítást. Az el-
múlt napokban a Városháza te-
ret, a Kossuth Lajos, a II. Rákó-
czi Ferenc, a Tomcsa Sándor, 
valamint a Bethlen Gábor, a Vil-
lanytelep és a Tompa László ut-
cákat takarították meg a portól. 
Elsőként felszedték a szegélykö-
vek mellett lerakódott sarat, és 
kézi erővel felseperték az útsza-
kaszokat. Egy nagy munkagép-
pel minden nap este hét és haj-
nali négy óra között felseprik az 
úttestet, egy kisebb géppel pedig 
a járdafelületek tisztítását vég-
zik – tudtuk meg a hivatal saj-
tóosztályától. Megkezdték a vá-
ros köztereinek, zöldövezetei-
nek a takarítását is, ugyanak-
kor a szociális segélyben része-
sülők nekifogtak a városi park 
megtisztításának, ezzel egy idő-
ben zajlik a játszóterek kitakarí-
tása, javítása is. Az általános ta-
karításhoz hozzátartozik az ut-
cai bútorzat, illetve az utcai sze-
meteskukák megtisztítása is. 
Minden tevékenység egy koráb-
ban meghatározott útvonal, terv 
szerint zajlik, azonban szükség 
esetén a vezetőség beleegyezé-
sével ez módosítható – közölte a 
hivatal sajtóosztálya. 

A tömbháznegyedekben má-
tól a hónap végéig takarítják az 

utakat és a járdákat, ezért az 
érintett szakaszokon forgalom-
korlátozás és időszakos parko-
lási tilalom lesz érvényben. En-
nek ütemtervét a tömbházak 
bejáratainál, valamint a város-
háza honlapján és Facebook-
oldalán is közzétették. A hiva-
tal számít arra, hogy a lakos-
ság a tavaszi nagytakarítás ide-
jére elvégzi a tömbházak, la-
kóházak körüli lombtalanítást, 
ugyanakkor megszervezik a 
hozzájuk tartozó zöldövezetek 
takarítását is.   

Gépet vásárolnak Szentegyházán

„Sok téli csúszásgátló anyag 
gyűlt fel az út szélén, azt most 
a szociális segélyben részesü-
lők seprik össze. Havonta egy-
szer a köztisztasági vállalat-
tal is felsepertetjük az aszfal-
tos utakat” – közölte Molnár Ti-
bor, Szentegyháza polgármeste-
re. Általában nyolcan-tízen dol-
goznak, ám mire a kisváros ösz-
szes aszfaltját felseprik, kezd-
hetik elölről – tette hozzá a tele-
pülésvezető, de azt is elmondta, 
korábban már kinéztek egy por-
szívós munkagépet, amelynek a 
megvásárlását belefoglalták az 
idei költségvetésbe. Ezt majd a 
felgyűlt pormennyiségtől függő-
en fogják használni.

Kézi erővel takarítanak 
Keresztúron

Székelykeresztúron az autók 
gyakran felkavarják az út szé-

lén maradt téli csúszásgátlót, 
azonban itt is elkezdték a tava-
szi takarítást. Nem szándékoz-
nak gépet vásárolni a közeljövő-
ben, csupán kézi erővel seper-
nek mind a köztisztasági válla-
lat alkalmazottai, mind a szo-
ciális segélyből élők – mondta 
el érdeklődésünkre Rafai Emil 
polgármester. A főút mellett el-
sőbbséget élveznek azok az 
utak, amelyek az iskolákhoz és 
a Gyárfás-kúriához vezetnek, 
valamint a központ és a lakó-
negyedek környéki szakaszok 
– közölte a takarítás útvonalá-
val kapcsolatban a településve-
zető. A hivatal takaríttatja azo-
kat az utcákat is, amelyeknek a 
két oldalán nincsenek lakóhá-
zak, a polgármester véleménye 
szerint a lakottakat, beleértve 
a tömbháznegyedeket is az ott 
élők kell takarítsák: „úgy, mint 
ahogyan egykor nagyszüleink 
tették”. „Mi város is, falu is va-
gyunk. Sajnos, itt kihalóban van 
az a régebbi falusi szokás, ami-
kor mindenki szombaton vagy 

vasárnap megseperte a portája 
előtt” – összegezte Rafai.

A forgalomkorlátozás programja 
Udvarhelyen

Ma az Építők, a Szabók, az 
Asztalosok utcája, holnap a 
Győzelem utca (a Forrás és a 
Lakatosok közötti szakaszon), 
a Lakatosok és a Cipészek ut-
cája, szerdán a Kisköved utca, a 
Győzelem utca (a Kisköved és a 
Forrás közötti szakaszon), a Cé-
hek utcája, csütörtökön a Virá-
gok sétánya, a Téglavetők, az If-
júság bejárat, a Gyepes bejárat, 
a Győzelem utca (a Virágok sé-
tánya és a Kisköved utca közöt-
ti szakaszon), pénteken pedig a 
Függetlenség sugárút (a Győze-
lem és a Tábor utca közötti sza-
kaszon) lesz lezárva. Jövő hé-
ten (március 27. és 30. között) 
hétfőn a Függetlenség sugárút 
(a Tábor és a József Attila utca 
közötti szakaszon), az Ady End-
re utca (a Tábor utca és a Füg-
getlenség sugárút közötti sza-

kaszon), kedden a Tábor utca (a 
Függetlenség sugárút és a Beth-
len Gábor utca közötti szaka-
szon), a Szarkakő utca, Testvé-
riség, Tavasz sétány, Béke utca, 
szerdán a Szentjános utca, Ró-
zsa utca, Szentimre utca, csü-
törtökön pedig a Kiss Gergely 
utca, Cserehát (a líceum és a 
Kiss Gergely utcai szakaszon), 
a Kuvar utca, a Tölgyfa utca ke-
rül sorra a portalanításban.

A városgazdálkodási osztály 
arra kéri a lakosságot, hogy az 
ütemezés szerinti időszakban 
járműveikkel ne parkoljanak a 
jelzett közterületeken, hagyják 
szabadon az utcát. Az ott ha-
gyott és a munkálatokat akadá-
lyozó járműveket a helyi rend-
őrség segítségével elszállítják. 

A lombtalanításból szárma-
zó ágakat és növényi hulladékot 
március 25-én délig kell kitenni 
a hulladéklerakók vagy kukák 
mellé, mert akkor szállítja el a 
hulladékgazdálkodási vállalat.

DÓSA ILDIKÓ

Tavaszi várostakarítás Udvarhelyszéken

Harc a porral

Takarítás Udvarhelyen. Március végéig kisöprik a port városból

Felgyűlt az útszéleken a télen kiszórt csúszás-

gátló beszáradt sara és a por, ami nemcsak 

bosszúságot okoz szeles időben, hanem egész-

ségügyi problémákhoz is vezethet. Az udvar-

hely széki városokban munkagépekkel és kézi 

erővel igyekeznek megszabadulni a portól, de 

van, ahol a lakosságra is kötelezettségeket ró a 

tavaszi nagytakarítás.

Kevesen vannak Székely ud-
varhelyen, akik közmunkával 
törleszthetik a pénzbírságokból 
származó, a polgármesteri hi-
vatal felé felgyűlt tartozásaikat, 

ám a munkaórákat a legtöbbjük 
nem dolgozza le.

Székelyudvarhelyen tavaly 
mindössze tizennyolc személyt 
ítélt közmunkára a bíróság kü-

lönböző pénzbírságok, illetve 
más tartozások ily módon törté-
nő törlesztésére – válaszolta ér-
deklődésünkre Simon Tímea, a 
polgármesteri hivatal szóvivője. 
Mint kiderült, a tizennyolc sze-
mély közül csupán ketten dol-
gozták le a kiszabott munka-
órákat. Idén öt személyt ítéltek 
arra, hogy a városházán befi-
zetendő tartozásaikat a köz ja-
vára ledolgozott munkaórákkal 
váltsák ki. Erre akkor van le-
hetőség, ha az adósok nem ren-
delkeznek jövedelemmel, és 
nincs más mód arra, hogy be-
hajtsák tőlük a felgyűlt elma-
radást. Székelyudvarhelyen az 
esővíz-elvezető árkok takarítá-
sa, a zöldövezetek tisztán tar-
tása és a közterületen eldobott 
szemét összeszedése szerepel 
a köz javára végezhető felada-
tok között – tájékoztatott a hi-
vatal sajtóosztálya.

VERES RÉKA

Közmunkával törleszthető tartozások

Betörtek a futárszolgálathoz
Ismeretlen tettesek betörtek a Fan Courier futárszolgálat székely-
udvarhelyi lerakatába, és jelentős pénzösszeggel távoztak onnan 
csütörtökre virradó éjjel. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője, Gheorghe Filip elmondta, hogy a március 15-éről 16-ára vir-
radó éjjel történt betörés esetében minősített lopás gyanújával indí-
tott kivizsgálást a székelyudvarhelyi rendőrség, de a folyamatban lé-
vő nyomozás miatt egyelőre nem szolgálhat bővebb részletekkel az 
ügyről.

JÁNOSI ANDRÁS
Tavaly tizennyolc személyt ítélt közmunkára az udvarhelyi bíróság
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