
Miután az elmúlt napokban 
az ország több térségében is ha-
vazott, ismét aktuálissá vált a 
téli gumiabroncsok felszerelé-
sének kérdése. A legfontosabb 
tudnivaló, hogy az évekkel ez-
előtti szabályozással szemben, 
amikor dátumhoz kötötték a té-
li gumik használatát, a most 
hatályban lévő előírások sze-

rint az időjárási körülménye-
ket kell figyelembe venni. Így 
azok a sofőrök, akik jéggel vagy 
hóval borított közúton közle-
kednek, kötelesek felszerelni a 
téli gumiabroncsokat, ellenke-
ző esetben akár közel 3000 lejes 
bírságot is kaphatnak – hívja fel 
a figyelmet az Avocatnet.ro jo-
gi portál.

A 2002/195-ös számú sürgős-
ségi kormányrendelet értel-
mében így ha valaki az ország 
déli felében autózik, de csak az 
északi régiókra jeleztek elő-
re alacsony hőmérsékletet és 
csapadékot, nem kell téli gumi-
val ellátnia gépkocsiját. A jog-
szabályok szerint a vonatkozó 
előírások be nem tartása ki-
hágásnak számít, a szabály-
sértő sofőrök pedig nem csak 
szankciót kaphatnak, hanem a 
rendőrség bevonhatja a jármű 
forgalmi engedélyét. A téli gu-
mik mellőzése adott időjárási 
körülmények között a közleke-
désrendészeti szabályzatban 
négyesszintű kihágásnak szá-
mít, amiért 9 és 20 közötti 
büntetőpont adható. Egy bünte-
tőpont értéke jelenleg 145 lej – a 
bruttó minimálbér 10 százalé-
ka –, tehát a kihágást elköve-
tő sofőr 1305 és 2900 lej közötti 
szankcióra számíthat. Az euró-
pai uniós szabályok egyébként 
előírják, hogy a téli gumiabron-
csokon szerepelnie kell az M. 
S. rövidítésnek, ami a sár (mud) 
és a hó (snow) angol megneve-
zésére utal.
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„A gyerekek nem éheznek, 
annak köszönhetően, 
hogy vannak adományo-

zóink, de anyagi gondjaink elég 
súlyosak, hiszen itt egyéb szük-
ségletek is vannak. Az ingat-
lant fenn kell tartani, fizetni a 
rezsiköltségeket, a gyerekek-
nek tisztálkodószereket, higi-
éniai eszközöket, pelenkákat 
kell biztosítani. Ezek megvá-
sárlása gondot jelent, ugyan-
is két-három hónapja már 
fogytán van a pénzünk, de eb-
ben a hónapban teljesen elfogy” 
– sorolta a gondokat Feleki Il-
dikó, a székelykeresztúri sú-
lyosan fogyatékos gyermekek 
elhelyezőközpontjának vezetője. 
Az áldatlan helyzet miatt prio-
ritási sorrendbe szedték a költ-
ségeket: a legfontosabb az étel, 
továbbá hogy melegben legyenek 
a gyerekek, és hogy legyen pelen-
kájuk, a többi kiadás törlesztése 
elmarad. Így viszont elmaradá-
sokat halmoztak fel a beszál-
lítóik felé, akik már többször 
jelezték, hogy nem tudják tovább 
tolni az adósságokat. Ez megye-
szerte általános, mindössze az 
elmaradások értékében külön-
bözik az elhelyezőközpontok 
helyzete – mondta Feleki Ildi-
kó. Ők még viszonylag szeren-
csések – folytatta –, ugyanis 

időben segítséget kaptak rend-
szeres adományozóiktól. „Ne-
künk elég sok adományozónk 
volt az elmúlt hetekben, így nem 
mondhatom azt, hogy éheznek 
a gyerekek. Ha abból a pénz-
ből kellene étkeztetni őket, amit 
idénre kaptunk, biztosan nem 
volna, mit enni adnunk nekik” – 
fogalmazott.

Tartós élelmiszer Hollandiából

A központ természetes sze-
mélyektől, vállalkozóktól kap 
adományokat, de külföldi, fő-
ként holland alapítványok is 
vannak támogatóik között. 
Ezektől többnyire tartós élel-
miszereket kapnak, erre is van 
leginkább szükségük, illetve pe-
lenkákra, tisztálkodószerekre. 
Amennyiben viszont nem kap-
ják meg a működéshez szük-
séges állami pénzeket, nem 
fognak fizetést kapni a köz-
pont alkalmazottai, és a fenn-
tartási költségeket sem tudják 
majd törleszteni. A keresztúri 
elhelyezőközpontban, illetve a 
hozzá tartozó alsóboldogfalvi 
védett otthonban összesen 
negyven, állandó gondozást és 
felügyeletet igénylő, súlyosan 
fogyatékos gyerek, illetve fiatal 
él. A központ vezetője szerint 

ilyen rossz helyzetben még so-
sem voltak, és bár bízik benne, 
hogy rendeződnek a problémák, 
jelenleg erre még ígéret sincs.

11,5 millió lej hiányzik

A Hargita Megyei Szociális 
és Gyermekvédelmi Igazgató-
ság nemrég 2,7 millió lejt kapott 
költségei fedezésére közpon-
ti költségvetés-kiegészítésként, 
amit 700 ezer lejjel egészített 
ki a megyei önkormányzat, ám 
még ez is csak az alkalmazot-
tak nettóbéreire volt elég, illet-
ve most próbálják törleszteni a 
legsürgősebb számlákat – kö-
zölte megkeresésünkre Elekes 
Zoltán, az intézmény igazgató-
ja. Hozzáfűzte azonban, hogy ez 
közel sem jelenti azt, hogy anya-
gilag egyenesbe kerül a rend-
szer, ugyanis a többi kiadásra 
már nincs fedezetük, és legké-
sőbb e hónap 25-éig a fizetések 

utáni járulékokat is törleszte-
niük kell, de arra sincs már 
pénzük. Legutóbbi számítása-
ik szerint 11,5 millió lejre volna 
még szükségük ahhoz, hogy év 
végéig működtetni tudják a me-
gyei szociális és gyermekvé-
delmi rendszert. Bár ez ügyben 
több alkalommal is megkeres-
ték az illetékes kormányzati in-
tézményeket, még ígéretet sem 
kaptak a helyzet rendezésére – 
panaszolta el az igazgató. Ennek 
ellenére ő továbbra is bizakodó, 
abba ugyanis még bele sem mer 
gondolni, mi lesz akkor, ha nem 
kapnak költségkiegészítést.

Majdnem kétezer közvetlen 
érintett

Hargita megyében mint-
egy 900 állami gondozás alá 
tartozó gyereket és 200 sú-
lyos fogyatékossággal élő fel-
nőttet, továbbá az igazgatóság 

800 alkalmazottját – köztük az 
elhelyezőközpontok dolgozó-
it, a hivatásos nevelőszülőket és 
az adminisztratív személyze-
tet – érinti a kialakult helyzet. 
Közvetve azonban még legalább 
12 ezer ember válhat érintet-
té, ugyanis a megyében ennyi 
fogyatékos él, akiknek illetmé-
nyeit az igazgatóság munkatár-
sai állapítják meg és folyósítják, 
ha pedig nem lesz, aki elvégez-
ze ezeket a munkákat, még ki-
terjedtebbé válhat a probléma 
– magyarázta az igazgató. 

Az intézmény éves pénzkere-
te augusztus végén fogyott el, az 
alkalmazottak nemrég japán-
sztrájkba léptek, hogy a fehér 
karszalagok viselésével felhív-
ják a figyelmet az áldatlan hely-
zetre, ám mint Elekes Zoltán 
sajnálkozva elmondta, a tiltako-
zásnak mostanáig nem volt nagy 
hatása.
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Nincs pénz a szociális és gyermekvédelmi hálózat működtetésére

Teljes a tanácstalanság. Ígéret sincs a gyermekvédelmi rendszer pénzügyi problémáinak megoldására

Ha nem kapnának élelmiszer-adományo-

kat, már az sem lenne, amiből enni adjanak a 

székelykeresztúri súlyosan fogyatékos gyerme-

kek elhelyezőközpontjában élő fiataloknak. A 

kritikus helyzet általános a megyei szociális és 

gyermekvédelmi rendszerben, ugyanis az állami 

intézmény nem kapott pénzt utolsó negyedévi 

működési költségeinek fedezésére. 

Alamizsnán él a rendszer
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Ittas sofőr balesetezett a Rákóczin
Ittas sofőr okozott balesetet kedd este Székelyudvarhelyen, a II. Rá-
kóczi Ferenc utcában, nem messze a Lukoil üzemanyagtöltő állomás-
tól. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az 
ötvenéves, székelyudvarhelyi V. A. este fél nyolckor Székelykeresztúr 
felé tartott autójával, amikor áttért az ellentétes sávra és összeüt-
között egy szemből jövő, szabályosan közlekedő járművel, amelyet a 
29 éves, csíkszeredai K. A. vezetett. A vétkes sofőr autója az ütközés 
következtében a sáncba borult, vezetője könnyebb sérülést szenve-
dett, de visszautasította a kórházi beutalást. V. A. leheletében 0,78 
mg/l alkoholkoncentrációt mértek, ellene ittas vezetés és testi sértés 
címén indítottak eljárást. (VERES RÉKA)

Havas és jeges úton kötelező a téli gumi

Megnövekedett a forgalom az udvarhelyi gumiszervizekben
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