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Hóból is megárt a sok
Korán és teljes erővel beköszöntött a tél hétfőn
• Az összes hóeltakarí-
tó és csúszásmentesítő 
munkagépet kivezé-
nyelték az utakra a 
hétfői kiadós havazás 
miatt, ám még így is 
meglepetéseket, illetve 
a sofőrök egy részének 
bosszúságot okoztak a 
havas utak Hargita me-
gyében. Főként a Bucsi-
non, a Kalonda-tetőn, a 
Hargitán és a Gyilkos-tó 
környékén volt nehéz-
kes a közlekedés. Ma-
rosvásárhelyen és 
Maros megyében nem 
okozott különösebb 
fennakadást a közleke-
désben az idei tél első 
havazása.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Az éjszakai órákban már hava-
zott a magasabban fekvő terü-
leteken, majd hajnalra egész 

Hargita megyét belepte a hó hétfőn. 
Reggelig 19 hókotró és csúszásgátló 
anyagot szóró gépkocsi járta az ország-
utakat, 7 óráig 130 tonna csúszásgátlót 
terítve szét – tájékoztatott Adrian Pă-
nescu, a Hargita Megyei Prefektusi 
Hivatal szóvivője. Később növelték a 
hómentesítést végző gépkocsik szá-
mát, ahogyan a szóvivő fogalmazott, 
„az utászok a bázisokon lévő összes 
géppel járják az országutakat”. Téli 
útviszonyok közt zajlik a közlekedés 
az országutakon, ezeket folyamatosan 
takarítják, 1–3 centiméter vastag friss 
hóréteg borítja az aszfaltot, csupán a 
magasabb területeken, a Bucsin-te-
tőn, a Kalondán, a Hargitán és a Gyil-
kos-tónál nehézkesebb a haladás, ott 
az utakat átlagban 3 centiméternyi hó 
borítja – mondta a szóvivő kevéssel dél 
után. A kora délutáni órákig nem volt 

szükség a megyei sürgősségi esetek 
felügyelőségének riasztására, és bár 
vizes a hó, a prefektusi hivatal nem 
kapott bejelentést kidőlt fákról, illetve 
elektromos hálózat megrongálódásá-
ról sem. Adrian Pănescu kérdésünk-
re hozzáfűzte, kisebb koccanások 
ugyan előfordulhattak, elakadások 
is voltak, de nem kaptak jelentést na-
gyobb fennakadásokról, balesetekről. 
„A téli útviszonyokhoz kellene alkal-
mazkodnia mindenkinek, mert ahogy 
észrevettem, ma reggel még rengeteg 
autó volt, amelyik nincs felszerelve té-
li gumival” – fogalmazott. A megyei, 
helyi, illetve községi utak hómente-
sítésével kapcsolatban nem értesült 
problémákról a prefektusi hivatal, és 
mint arról a szóvivő beszámolt, a me-
gye összes településén biztosított az 
utak takarítása: vagy saját gépekkel 
vagy szakcégekkel végeztetik el ezt az 
önkormányzatok.

Panaszkodó autóvezetők

A hivatalos jelentéseknél kissé ár-
nyaltabb képet mutattak a közleke-

dési helyzetről a sofőrök internetes 
beszámolói. Az útviszonyokról szóló 
információk megosztására létreho-
zott Facebook-csoportban egymást 
érték a fennakadásokról szóló be-
jegyzések. Ezek közül több is arról 
szólt, hogy a Kalonda-tetőn elakadt 
a Székelyudvarhely irányába tartó 
forgalom, és áll a sor. A beszámolók 
szerint itt kamionok is elakadtak. 
Csak araszolva lehetett közlekedni 
a Cekend-tetőn és Homoródfürdőn, 
Kénos közelében pedig árokba csú-
szott egy autó. Volt, aki arról írt 
dél körül, hogy Székelyudvarhely 
és Csíkszereda között nincs meg-
felelően letakarítva az út, ezért 
csak nagyon lassan lehet haladni, 
ugyanez volt a helyzet a Gyimesek 
felé a Fügés-tetőn. A hómentesítés 
hiányára vidéki utak esetében is 
panaszkodtak, a mellékelt fotók ta-
núsága szerint jogosan. Volt olyan 
is, aki belátta, hogy erős havazás 
idején nem lehet szárazon tartani az 
utakat, mások viszont a még mindig 
nyári gumiabroncsokkal közlekedő 
autósok miatt dohogtak.

Megrohamozták 
a gumiszervizeket

A gumiszervizeket valósággal 
megrohamozták tegnap azok a 
gépkocsi-tulajdonosok, akik még 
nem cserélték le autóikon a nyári 
gumiabroncsokat. „Nagyon bru-
tális” – így jellemezte a helyzetet 
Szőcs Botond, az egyik szerviz 
képviselője. Elmondta, legalább 
ötven autó áll cégük udvarán, 
mindegyiken a nyári abroncsokat 
szeretnék lecseréltetni a tulajdo-
nosok. Ha száraz az út, még lehet 
halogatni a cserét, de egy ilyen ki-
adós havazáskor mindenki azon-
nal szeretné felszereltetni a téli gu-
mikat – mondta a szakember, úgy 
saccolva, hogy a héten még kitart a 
megkésett gépkocsi-tulajdonosok 
rohama a gumiszervizekben.

Maros megyében 
nem áll meg a hó
Marosvásárhelyen és Maros me-
gyében nem okozott különösebb 
fennakadást a közlekedésben az 
idei tél első havazása. Hétfő reg-
gelre a megyében csak a Déda és 
Maroshévíz közötti útszakaszt 
borította hó.  Megyeszerte egész 
nap enyhén havazott, de mivel az 
átlaghőmérséklet  fagypont fölött 
volt, a hó nem állt meg. Péter Fe-
renc, a Maros Megyei Tanács elnö-
ke elmondta, mindenhol érvényes 
szerződésük van a hóeltakarító 
cégekkel, és a munkagépek már 
vasárnap este bevetésre készen 
álltak. A tanácselnök bízik abban, 
hogy idén télen mindenhol tiszta 
utakon tudnak majd közlekedni a 
gépkocsivezetők. Marosvásárhe-
lyen a megszokott helyen, a Dózsa 
György utcai székhelyen állomá-
soznak a hókotró gépek, amelye-
ket tegnap kora délutánig nem kel-
lett bevetni. A szolgáltatást végző 
cég illetékesei szerint 500 tonna 
csúszásgátló anyagot halmoztak 
fel, amelyet szükség esetén a váro-
si utakra szórnak, hogy megköny-
nyítsék a téli közlekedést.

Belepte a hó a térséget. 
Nem minden autóvezető készült fel 
a téli útviszonyokra

▴   F O T Ó :  B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó

O rvosi és tanári lakások Maros-
vásárhelyen, Sepsiszentgyör-

gyön, Szatmárnémetiben és Csík-
szeredában, felvételi felkészítők, 
vizsgaszimulációk, tanfolyamok, 
szakkönyvtár, egyetemi hallgatók 
támogatása, jótékonysági rendezvé-
nyek, szakkönyvek kiadása – így le-
hetne röviden összefoglalni a Studi-
um – Prospero Alapítvány húszéves 
tevékenységének lényegét. 

Jubileumi rendezvénysoroza-

tuk tulajdonképpen már október 
23-án, az '56-os magyar forrada-
lom emlékére szervezett fotókiál-
lítással elkezdődött, és január 22-
éig, a magyar kultúra napjáig tart 
– tájékoztatott Vass Levente, az 
alapítvány ügyvezető elnöke, aki 
a hétvégi eseményekre hívta fel a 
figyelmet. Elmondta, november 25-
én egész napos programmal várják 
az alapítványhoz kötődő kollégá-
kat, támogatókat, diákokat, volt és 

jelenlegi munkatársakat, az egész-
ségügyben dolgozókat, és minden-
kit, akit érdekel a marosvásárhelyi 
orvosképzés jelene, illetve minő-
ségi kikapcsolódásra vágyik. Vass 
Levente érdeklődésünkre elmond-
ta, ez egy családi nap lesz, ahol 
mindenkit szeretettel fogadnak.  A 
program szerint vasárnap délelőtt 
11 órától a Kultúrpalota kistermében 
levetítik az alapítvány tevékenysé-
gét bemutató egyórás filmet, amit 

egy másfél órás kerekasztal-be-
szélgetés követ a jelenlegi, illetve a 
korábbi diákszövetségi elnökökkel, 
munkatársakkal, egészségügyben 
dolgozó szakemberekkel. Délután 
4 órától a nagyteremben a Szent-
egyházi Gyermekfilharmónia lép 
színpadra, este 7-től ugyancsak 
a nagyteremben tartják a gálaes-
tet, amelyen átadják a Miskolczy 
Dezső-emlékérmet az alapítvány 
kuratóriuma által megszavazott 

személynek, majd Szabó Balázs és 
bandája koncertezik. A vasárnapi 
ünnepségsorozat előtt szombaton át-
adják a csíkszeredai orvosi és tanári 
lakásokat. Vass Levente elmondta, 
az átadóünnepséget a Csíkszeredai 
Megyei Sürgősségi Kórházzal közö-
sen szervezi a Studium – Prospero 
Alapítvány. Három orvosi és tanári 
ház készült el, melyekkel a fi atal ér-
telmiségiek itthon maradását támo-
gatja az alapítvány. (Antal Erika)

Tanári lakások átadásával is ünnepel a Studium

Van, mivel takarítani
Hargita megyében összesen 70 mun-
kagép – a rakodógépektől a hókotrókig 
– áll rendelkezésre az országutak 
takarítására, ezek közül 16 az útügyi 
vállalat tulajdonában van, további 54 
pedig az útügyi vállalattal szerződéses 
viszonyban álló, hómentesítési mun-
kálatokat végző szakcégeké. Ezekkel 
négy évre között szerződést az útügy, a 
megállapodás 2021-ig érvényes. A me-
gyei utak esetében 21 zónára szólnak 
a megbízások, a szakcégek gépparkja 
összesen 100 járművet számlál, és van 
egy munkagépe a megyei tanácsnak 
is, illetve a megfelelő mennyiségű 
só és homok is rendelkezésre áll az 
utak csúszásmentesítésére. A Hargita 
megyei községek közül 43-ban saját 
gépparkkal végzik az utak csúszás-
mentesítését, 15-ben pedig közbeszer-
zési eljárás során adtak megbízást a 
teendők elvégzésére külsős cégeknek – 
tájékoztatott Adrian Pănescu, a Hargita 
Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője.




