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Havas járdák: mindenki felelőssége
A gyalogos közlekedést is megnehezíti a havazás
• Havasak az utak, nehézkes az autós közlekedés – gyakori panaszok ezek a nagyobb havazások idején, a Facebook megtelik olyankor
hasonló – jogos vagy kevésbé megalapozott
– „lakossági panaszokkal”. A járdák állapotára
vonatkozó megjegyzések száma kevesebb, pedig nemcsak a hatóságoknak, hanem a lakosságnak is vannak kötelezettségei hóeséskor.
GERGELY IMRE

A

hétfői erős havazás Székelyföld-szerte nem csak az
autós forgalmat nehezítette meg, hanem a járdák, sétányok
használatát is. A kötelességtudóbbak már a havazás alatt is seperték
a járdát, és amint a hóesés megszűnt, vagy másnap reggel teljesen
megtisztították a portájuk előtti
szakaszt. Mások ellenben nem igazán tartják be azt, ami kötelességük
lenne, a letaposott hó részben latyakos, máshol jeges akadály lett – ezt
tapasztalhatják a gyalogosok.

Felszólítás és bírság
Gyergyószentmiklóson 2015-ben fogadta el az önkormányzati képviselő-testület azt a határozatot, amely
kimondja: az ingatlantulajdonosok
feladata a ház, üzlet, vagy egyéb
épület előtt a járdák csúszásmentesítése, a hó eltakarítása. A határozat
rögzíti a kiróható bírságok értékét
is. Magánszemélyek 200-2500, cégek, és egyéb jogi személyek pedig
1000 és 2500 lej közötti büntetésre
számíthatnak a helyi rendőrségtől,
amennyiben elmulasztják a kötelességüket. Amint azt Fórika Krisztina,
a gyergyószentmiklósi városháza
szóvivője elmondta, nem feltétlenül
az a cél, hogy büntessenek, inkább
hogy a járdák tiszták legyenek.

Ezért előbb szóbeli felszólítást, aztán írásbeli figyelmeztetést kapnak
a hanyagok, majd ezt követi a pénzbírság. Tavaly a legtöbb esetben szóbeli felszólítást követően orvosolták
a mulasztást, de adott ki írásos fi gyelmeztetést is a helyi rendőrség.
Nagyobb városról van szó, ezért
több a mulasztás és a hanyagság
miatt kirótt bírságok száma is Marosvásárhelyen. A településen évente több száz pénzbüntetést szoktak
kiróni a 2008-ból származó 20-as
számú határozat be nem tartása miatt. Először írásos figyelmeztetést
küldenek a helyi rendőrök, s ha az
érintettek másnapra sem teszik járhatóvá a járdákat, akkor büntetnek.
Székelyudvarhelyen a magánszemélyek 25–250 lejes, míg jogi
személyek 500–1000 lejes bírságra
számíthatnak. A város helyi rendőrsége arról is tájékoztatott, hogy az
elkövetkezőkben fokozottan fogják
ellenőrizni a járdán parkolást, hiszen azzal a sofőrök akadályozhatják a gyalogosok biztonságos közlekedését.
Csíkszeredában kötelességtudóknak mondhatók az emberek, a városháza munkatársa, Veres Csaba
kérdésünkre válaszolva elmondta,
az elmúlt szezonban 121 felszólítást
küldtek ki, és mindössze 10 bírságot
állítottak ki. Ez igen jó arány, tekintve, hogy több mint 5500 magánház
van a város területén. A büntetések
mértéke alacsonyabb, mint máshol.
A természetes személyeknek 78-180

A közterületeken általában
a helyi köztisztasági cég
hómentesít, ha kell, bevonják
a szociális segélyből élőket is

▴ FOTÓ: BELICZAY LÁSZLÓ
lejes, jogi személyeknek 120-540
lejes bírságot róhatnak ki Csíkszeredában, amennyiben az írásos
felszólítás után sem takarítják el a
havat, jeget a járdáról.

Az önkormányzatok járdái
Nem csak a magánemberek, cégek
kötelessége a portáik előtti járdát
takarítani. Sok olyan járda található
a városokban, amely közintézményekhez tartozik, vagy éppen semmilyen épület nincs a közelében,
például parkon vezet át. Tisztán tartásuk az önkormányzaton kérhető
számon.
Gyergyószentmiklóson a köztisztasági feladatokkal megbízott
önkormányzati tulajdonú vállalat,
a Vitalissima munkatársai takarították meg hétfőn este, illetve kedden a főtéri park sétányait és más,
forgalmasabb
járdaszakaszokat.
Egyebütt a szociális segélyt kapó és
ezért közhasznú munkát végző személyek takarítanak. Ezek egy részét
már kedden csúszásmentesítették,
de folytatják a munkát, amíg mindenhol sikerül befejezni. Így lesz a

Besüppedt a Molnár Lajos jégpálya sátorteteje
Beszakította a nagy mennyiségű
hó a csíkszeredai Molnár Lajos
jégpálya sátortetejét.
Burista Csilla, a műjégpályát működtető csíkszeredai városháza
részéről elmondta, hétfőn 11 órakor észlelték a problémát, ugyanis a rövid idő alatt lehulló nagy
mennyiségű havat nem bírta
meg a sátortető, és fokozatosan
besüppedt, helyenként pedig el
is szakadt. Az eset megtörténtekor nem tartózkodott senki a
jégpályán – tette hozzá. A szakadásokat már aznap befoltozták, a tegnap a havat takarították le róla. Levegőbefújással állítják majd vissza a sátort,
így várhatóan már a hétvégétől folytathatják programjaikat benne. Nagy Attila Ferenctől, a Székelyföldi Jégkorong
Akadémia vezetőjétől megtudtuk, a hétfői jégkorongedzés maradt el a történtek miatt. Hozzátette, hogy korábban
ennél nagyobb havazásokat is kibírt a jégpálya sátra, ezúttal emberi mulasztás történt, ugyanis be kellett volna
a havazás előtti este fűteni a pályát, hogy a felmelegített anyagon elolvadjon a hó, ha ez megtörtént volna, nem
rakodik le ekkora mennyiség. (Barabás Hajnal)

következő havazásokkor is – tájékoztatott Len Emil alpolgármester.
Egyelőre kézi szerszámokkal, seprűvel, lapáttal dolgoznak, de tervezik
egy olyan gép beszerzését, amely
éppen kisebb, szűkebb utcák, járdák csúszásmentesítésére lesz alkalmas.
Székelyudvarhelyen szintén a
szociálisan segélyezettek végzik el
a közintézmények előtti részeken, a
parkokban és tereken, illetve egyéb
közterületeken a járdák seprését, a
hóhányást.
Csíkszeredában a helyi szolgáltatócég, az ECO-CsÍK takarítja a
közterületeket, esetenként szociális
segélyen élők bevonásával.
Marosvásárhelyen a közterületeken a hóeltakarítással megbízott
Salubriserv cég alkalmazottai kell
hómentesítsék a járdákat, tereket,
például a Színház teret is. A vásárhelyiek az enyhébb időjárásnak
köszönhetően egyébként már meg
is szabadultak az első nagyobb havazás gondjától. Az idei tél első hava gyorsan elolvadt, így jelenleg a
vásárhelyi utcák és járdák tiszták,
szárazak.

Amikor együttműködik
a város és a polgárok
Vannak olyan sajátos esetek, hogy
egyes magánházak előtt azért nincs
megtakarítva a járda, mert a tulajdonos nem itthon él, vagy betegség,
idős kor miatt nem tudja elvégezni
a munkát a lakó. A járda azonban
nem maradhat jegesen, havasan. Az
önkormányzatoknak ilyen esetekre
is megoldást kell találniuk. Len Emil
gyergyószentmiklósi alpolgármester
így fogalmaz: „mi a lakossággal közösen dolgozunk, hogy tiszták legyenek
a járdák”. Elmagyarázta, ezt úgy érti,
hogy ha jelzést kap a városháza olyan
esetekről, ahol hiába a felszólítás,
nem lenne ki járdát takarítson, akkor
ott a szociális segélyben részesülők a
közterek megtisztítása után feltörik
a jeget és elseprik a havat. Marosvásárhelyen a tömbháznegyedekben a
tulajdonosi társulások sót és csúszásgátló anyagokat igényelhetnek a városházától, ha erre szükségük van.
Csíkszeredában is elvégzi az önkormányzat a munkát indokolt esetben,
ha a lakó például idős kora, vagy betegség miatt nem teheti meg.

• RÖVIDEN
Újabb támogatások határon túliaknak
A külhoni magyar közösségek támogatása, identitásuk erősítése és
szülőföldön való boldogulásuk elősegítése érdekében több mint 1,3
milliárd forintos kerettel hirdetett meg pályázatokat kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár az MTI szerint budapesti sajtótájékoztatóján elmondta, a Magyar kultúráért és oktatásért pályázatra 1,1 milliárd
forintot különítettek el, míg a testvértelepülések kialakítását célzó
felhívásra 250 millió forint áll rendelkezésre. Kiemelte, mindkét pályázat letölthető a Bethlen Gábor-alapkezelő honlapjáról és a nemzeti
regiszterről. A Magyar kultúráért és oktatásért pályázatról elmondta,
egy központi és négy regionális felhívást tettek közzé, a központi keretre 700 millió forint áll rendelkezésre. Az erdélyi regionális keret 168
millió forint. A központi pályázat esetén az egy pályázattal elnyerhető
összeg 500 ezer és 2,5 millió forint közötti lehet, míg a regionális felhívás esetében 100 ezer és 500 ezer forint között van. A testvértelepülési
pályázatról közölte, az egy pályázattal elnyerhető összeg 500 ezer és
kétmillió forint közötti. Az államtitkár a magyar–magyar kapcsolatok
ápolását, az önkormányzatok, és a civil szervezetek közötti együttműködés erősítését jelölte meg a felhívás céljaként. (Páva Adorján)

