
Lekopott festék, elavult fém- 
és betonelemek, felfestett 
trágár szavak – nem ame-

rikai gettónegyedek látványa 
ez, hanem a székelyudvarhelyi 
játszóterek többségén tapasz-
talható állapot. Már mustránk 
legelső helyszínén, a Bükk ut-
cai kis játszótéren eltört hintát 
találtunk. A színes, csupán né-
hány fém- és műanyag elemből 
álló játszótér ugyan nem pisz-
kos, de kettétörve lóg a sárga 
hinta a tömbház árnyékában.

Tiszta, mégis lehangoló

A Ifjúság bejárati játszótér 
tömbházaktól van közrezárva, 

megközelítéséhez a szeméttá-
roló mellett kell elhaladnunk. 
Az általunk megkérdezett szü-
lők szerint ez az egyik legle-
hangolóbb játszótér az összes 
közül. Bár nem szemetes, de 
az elemek régiek, lepattogzott 
róluk a festék, a homokozó fel-
töredezett betonszegéllyel van 
körbevéve, a teret pedig pad-
ka veszi körül, melynek ve-
szélyességére már többször 
is felhívta a figyelmet a szé-
kelyudvarhelyi anyák közössé-
ge. Hasonló a Kós Károly utcai 
játszótér is. Noha régi játékele-
mekből áll, láthatóan karban 
van tartva, de ennek közelé-
ben is hulladéktároló van, így 
kisebb nejlonokat, csomagoló-
anyagokat és más hulladékot 
hord a szél a csúszdák, hin-
ták közé.

Csikkek, szotyi és pisiszag 
a parkban

A városi parkban találha-
tó játszótér talán az egyik 
legnépszerűbb a gyerekek kö-
rében, látni a játékelemeken 
a fokozott használat nyomait. 
Nagyobb baj, hogy egy lesza-

kadt hinta és szotyiszőnyeg 
terült el a padok és különböző 
játékelemek között a tört kö-
vön. A maghéjakat szétszórt 
cigarettacsikkek egészítik ki, 
valamint színültig telt sze-
meteskukák. Terepszemlénk 
idején a bejáraton látható, bi-
ciklizést tiltó jelzés ellenére 
is kerékpárokkal surrant be a 
térre egy gyerekcsapat. A ke-
rítés több helyen letörve vagy 
lyukasan áll. Mielőtt távoz-
tunk, benéztünk a Mesekuc-
kóba is, ám szomorú látvány 
és szag fogadott.

Jó, de zsúfolt

A Függetlenség sugárúton, a 
Tábor-negyedi egyes számú la-
kótársuláshoz tartozó játszó-
tér sem a legújabb elemekből 
áll, de tisztán, gondozottan, vi-
rágokkal körbevéve várja a gye-
rekeket. 

A Csereháton, az új tömb-
házak között két játszóteret 
néztünk meg, az egyik fából 
készült játékelemekből áll, be-
kerítve, tisztán várja a kicsi-
ket, a másikon színes, fém- és 
műanyag játékok vannak, ko-
pottabbak ugyan, de használ-
hatók. Még egy bokszzsák is 
lóg a téren, és van pingpong-
asztal is. A csúszda sárga 
oldalán viszont feketével írt 
trágár szó éktelenkedik. 

A Bethlen-negyedi park jó 
állapotban van, ám hátránya 
az, hogy szép időben zsúfolt – 
mondta egy anyuka, aki szin-
te csak oda jár két gyerekével. 
Elmondása szerint a játszótér 
zsúfoltsága miatt általában 
a napközi vagy bölcsőde ud-
varán hagyja játszani gyere-
keit. Egy másik gond, hogy a 
nagyobb gyerekek szintén ott 
bicikliznek, így sokszor elütik 
a totyogókat. Úgy véli, érde-
mes lenne külön teret építe-
ni a tizenéves gyerekeknek, 
hiszen a Merkúr áruház mel-
letti gördeszkapark nem ele-
gendő számukra.

Biztonságossá, érdekessé tennék

Az elkövetkezőkben a játszó-
tereket nemcsak biztonságos-
sá tennék, hanem érdekessé is 
több korosztály számára, a szü-
lők és gyerekek igénye szerint 
– közölte érdeklődésünkre az 
udvarhelyi polgármesteri hiva-
tal sajtóosztálya. A játszóterek 
éves karbantartása mellett két 
tér teljes rehabilitációját is ter-
vezik, amelyeket ütéscsillapí-
tó burkolattal fednek be, és új 
játékelemekkel egészítenek ki. 
„Tanulva az elmúlt évek felújí-
tási munkálataiból, az ütéscsil-
lapító burkolatokkal nemcsak a 
játékelemek alatti részeket, ha-
nem a játszóterek teljes felületét 
befedjük” – részletezte a hivatal 
sajtóosztálya. A felújítással kap-
csolatosan az Udvarhelyszéki 
Anyák Egyesületével is egyez-
tettek, akik az anyukák körében 
elvégzett felmérést követően 
a Függetlenség sugárút 12-es 
és 14-es számú tömbházai kö-
zött található játszóteret, vala-
mint a felső Bethlen-negyedben, 
az Építők, a Cipészek és a La-
katosok utcájából is jól megkö-
zelíthető játszóteret javasolták 
felújításra. Az önkormányzat 
távlati tervei között kimondot-
tan tinédzsereknek tervezett 
játszóterek építése is szerepel.

Panaszkodnak 
a helyi rendőrségnél

Mivel nem egy játszótéren lát-
tunk cigarettacsikkeket, annak 
ellenére, hogy tilos ott dohá-
nyozni, arról is érdeklődtünk a 
városházán, hogy milyen pana-
szokat kaptak erre vonatkozóan. 
A nem rendeltetésszerű haszná-
latot elsősorban a helyi rendőr-
ségen jelentik a városlakók, a 
panaszok többsége a játszótéri 
játékokból már kinőtt fiatalko-
rúak viselkedésére vonatkozik 
– az alkoholfogyasztást, cigaret-
tázást, rongálásokat és a hinták 
nem rendeltetésszerű használa-
tát tették szóvá.
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Cigiznek, isznak a hintákon

Irány a játszótér. Szemét és falfirka a bejáratnál

A Bethlen-negyedi park az egyik legnépszerűbb, ezért zsúfolt is

Nemcsak a felhőt-

len játék helyszínei 

Székelyudvarhely 

játszóterei, hanem a 

cigizésnek, az italozás-

nak, hangoskodásnak 

és rongálásoknak is. 

A hintákat egyesek 

leszakítják, a kerítést 

letörik, a sétatéri 

Mesekuckót – az ott 

terjengő szag alapján 

– fabudiként használ-

ják. Ahol tisztaság van, 

ott bűzlő szemetesek 

mellett kell elhaladni, 

az elkopott csúsz-

dákon pedig trágár 

szavak éktelenkednek. 

Megtekintettük a szé-

kelyudvarhelyi játszó-

tereket: a látvány nem 

mindennapi.
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Otthon gyógyul 
a polgármester 

Hivatalos személy elleni erő-
szakkal vádolják a pásztort, 
aki április 6-án több késszú-
rással megsebesítette Ko-
vács Imre máréfalvi polgár-
mestert. A településvezető 
jelenleg otthonában gyógyul. 
Kovács Imre máréfalvi pol-
gármester a húsvétot már 
otthon tölthette, lapunknak 
tegnap elmondta, még nem 
gyógyult fel sérüléseiből az 
őt ért támadás óta, folyama-
tos kezelés alatt áll. Karja, 
amelyen átvágott egy izmot 
a késsel rátámadó pásztor, 
még gipszben van. A vállán 
lévő sebet kötözni kell, és az 
arcát ért vágás sem gyógyult 
még meg. Egészségi állapota 
miatt még nem tud dolgozni, 
de azt mondta, legfontosabb 
teendőit igyekszik otthonról 
ellátni.  A székelyudvarhe-
lyi ügyészségen érdeklődve 
megtudtuk, hogy hivatalos 
személy elleni erőszakkal 
vádolják a késelőt, aki kilenc 
hónaptól hat év és nyolc 
hónapig terjedő börtönbün-
tetést kaphat. Az ügyész 
beszámolója szerint 16–18 
napig gyógyuló sérülése-
ket szerzett a polgármester. 
Mint ismeretes, Kovács Imre 
április 6-án több hivatali 
alkalmazottal és önkormány-
zati képviselővel indult el 
számon kérni egy illegálisan 
legeltető pásztort, aki mások 
földjén terelte jószágait. A 
helyszínen vitába kevere-
dett a férfival, aki végül több 
késszúrással megsebesítet-
te karján, vállán és a szája 
környékén. A pásztor ezután 
elmenekült a helyszínről, és 
csak másnap adta fel magát, 
miután beszélt egyik rokoná-
val, akit a rendőrség kért fel a 
közvetítésre. A gyanúsított – 
aki az áldozat távoli rokona – 
április 7-e óta harmincnapos 
előzetes letartóztatásban 
van. (F. SZ. B.)

A hargitai sofőrök 
a legóvatosabbak

Országosan Hargita megyé-
ben vezetnek a legóvatosab-
ban a sofőrök – derült ki a 
Pénzügyi Felügyelet (ASF) 
összesítéséből. Az ASF a 
2013–2015 közötti kötelező 
gépjármű-felelősségbizto-
sítással (RCA) kapcsolatos 
kárbejelentések alapján ké-
szített statisztikát, amelyből 
az látszik, hogy Hargita me-
gyében csak az autósok 2,84 
százaléka okozott balesetet, 
miközben Bukarestben, ahol 
a legtöbb ilyen jellegű prob-
léma van, ez az arány 6,78 
százalék – közli a Mediafax 
hírügynökség. Azt is meg-
jegyzik, hogy a statisztikában 
csak a magántulajdonú gép-
járművekre vonatkozó adato-
kat összesítették, a cégautó-
kat kihagyták. Az ország töb-
bi régióját vizsgálva kiderül, 
hogy Konstanca megyében a 
sofőrök 6,40 százaléka oko-
zott balesetet, Iași megyében 
6,27, míg Kovászna és Szi-
lágy megyében 3,15, illetve 
3,42 százalékuk. Utóbbi két 
megye autósai is sereghaj-
tóknak számítanak a kár-
igénylések szempontjából.
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