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Betondarab potyogott

A

Egyelőre senki nem takarította le
a sértő feliratot

▴ FOTÓ: HAÁZ VINCE

Észrevétlen magyargyalázás?
Marosvásárhelyen is kiviselték magukat a Dinamo ultrái

• Tíz napja zavartalanul áll egy jókora méretű

magyarellenes felirat Marosvásárhely egyik
legforgalmasabb városrészében, anélkül, hogy
a bekamerázott ingatlan tulajdonosa, valamint
a városháza tudomást szerzett volna róla.
SZUCHER ERVIN

E

lcsodálkozott a Szabadság
utca 32. szám alatti ingatlan
tulajdonosa, az elektronikai
kellékeket forgalmazó Indatech Kft.
adminisztrátora, Bianca Burduv,
amikor arról kérdeztük, hogy nem
zavarja az épület betonkerítésén december elseje környékén megjelent
trágár felirat. Saját vallomása szerint a cégvezető nem tudott semmit
arról, hogy valaki piros festékkel a
Muie unguri!!! magyarellenes feliratot fi rkantotta a kerítésére. Nem
tudtak az incidensről a városházán
sem, de Cosmin Blaga sajtószóvivő
azt ígérte, hogy azonnal értesíti a
helyi rendőrséget. Később ő hívott
vissza, jelezvén, hogy a hatóságok
szerint több mint biztos, fővárosi
futballhuligánok festették össze a
kerítést. Mint mondta, a Nagyszebeni Hermannstadt – Bukaresti
Dinamo Marosvásárhelyen játszott

mérkőzése előtt és után a megrészegedett és rendkívül agresszív piros-fehér ultrák randalíroztak a városban, belekötvén a járókelőkbe.

„Büszkék-e arra,
hogy bozgorok?”
A rendőrség szerint a dinamós
„szurkolók” azt a kérdést szögezték a járdán békésen haladó embereknek, hogy büszkék-e arra, hogy
bozgorok? Az ügy pikantériája,
hogy számos román nemzetiségű
személyt is kipécéztek a kérdésükkel. A rendőrség több ultrát megbüntetett, akik közül kettő – miután
egymással verekedett – a sürgősségin kötött ki. „Bizonyítékaink egyelőre nincsenek, de szinte biztosra
vehető, hogy ők festették össze a
kerítést” – nyilatkozta, rendőrségi
forrásokra hivatkozva Blaga.
A Szabadság utca lakói, akárcsak a múlt héten készített fényképek viszont egészen másról tanúskodnak: a magyarellenes falfi rka
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nem a szombati meccs tájékán
került a kerítésre, hanem jóval azelőtt. Magos György december másodikán vette észre, a szomszédban
lakó Károly Ferenc meg azt állítja,
a sovén üzenet a centenárium egyik
„hozadéka”. Szerinte annál is inkább zavaró a felirat, mert a környéket többnyire magyar családok
lakják, a ház, amelynek kerítését
összemázolták, az is valamikor az
Inczééké, a legendás hírű sportolócsaládé volt.

Mit lépnek?
Kérdésünkre, hogy mit szándékoznak lépni, Cosmin Blaga annyit
mondott, hogy ugyanazt, amit néhány hónappal ezelőtt a románellenes felirat esetében. Akkor a
belvárosi Posta utca egyik magánházának falán jelent meg Romániát
sértő falfi rka. A rendőrségi nyomozás egyelőre eredménytelennek
bizonyult, a tetteseket nem sikerült kézre keríteni. Magyary Előd,
az önkormányzati RMDSZ-frakció
vezetője az uszító felirat mielőbbi eltüntetését helyezte kilátásba,
mondván, hogy jelzi az esetet a
polgármesteri hivatal közterületekért felelős igazgatóságán. A nyári,
Posta utcai románellenes feliratot
az épület tulajdonosának kellett letisztítania.
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tulajdonosi társulások feladata a tömbházak karbantartása,
az esetleges balesetek megelőzése
– nyilatkozta érdeklődésünkre Rus
Dumitru, a városháza tulajdonosi
társulásokért felelős szakosztályának vezetője, miután vasárnap este
egy jókora betondarab hullott a járdára egy Tudor negyedbeli tömbházról. A tűzoltóság sajtószóvivője,
Cristian Virag érdeklődésünkre elmondta, hogy ők csak sürgősségi
estekben lépnek közbe.
A szemtanúk azt mondták, hogy
életveszélyes volt a magasból a járdára zuhanó betontömb, s igazi csoda volt, hogy éppen akkor senki nem
közlekedett azon a járdaszakaszon.
A Tudor negyedben a Fortuna és a
Corina üzletek közötti tízemeletes
tömbház egyikéről vált le egy darab,
és zuhant a földre vasárnap este. A
helyszínre kiérkeztek a tűzoltók és
magas létrájukkal megvizsgálták az
erkélyt, amelynek külső falából leesett egy darab. Érdeklődésünkre a
Horea Tűzoltócsoport sajtószóvivője, Cristian Virag elmondta, hogy a
helyszínen ellenőrizték a tömbházat
s egy újabb darabot levettek, hogy ne
potyogjon a járdára. Az az erkélyt díszítő darab, ami leesett, egy négyzetméteres volt. „Szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a tűzoltóság dolga,
hogy a tömbházak külső tatarozását
elvégezze, s közbelépjen, ha hull a
vakolat. Ezt a tulajdonosi társulások,
a magánházak esetében a tulajdonosok kell megtegyék. Vannak szakcégek, akikkel szerződést lehet kötni, s

akik eltávolítják a veszélyes darabokat, vagy akár fel is újítják az egész
ingatlant. Mi csak akkor lépünk közbe, ha veszélyhelyzet áll fent. Példaként említem, hogy ha egy viharban a
tömbház tetőszigetelése felszakad, s a
tető- vagy vakolatdarab veszélyezteti
az embereket, járókelőket, akkor ez
sürgősségi eset és kiszállunk. De ha
az adminisztrátor és tulajdonos hetekig-hónapokig vár, s nem tesz semmit
az épületére, az nem ránk tartozik” –
hangsúlyozta a tűzoltó.
A marosvásárhelyi városháza tulajdonosi társulásokkal foglalkozó szakosztályának vezetője, Dumitru Rus
érdeklődésünkre elmondta, hogy minden esetben a tulajdonosi társulások
feladata a tömbházak külső-belső épségének a felügyelete. „Az adminisztrátor, elnök feladata, hogy a tömbházban minden működőképes legyen, jól
karban legyen tartva. Ha hull a vakolat vagy más, ehhez hasonló gond van,
a lakótársulás vezetőségének a feladata, hogy ezt kijavítassa. Ha bármi
baleset történik azért, mert ők elmulasztották ellátni a feladatukat, akkor
felelősségre vonhatók. Jelen esetben a
vakolat csak a járdára zuhant, de megtörténhetett volna, hogy járókelőre
vagy parkoló autóra zuhan, s az sokkal nagyobb gondot jelentett volna. Ha
a társulás valamilyen okból nem tudja
kijavítattani a meghibásodást, akkor
hálóval kell védje a falakat, s feliratot
kell kihelyezzen, hogy vigyázat, hull a
vakolat”– mondta Dumitru Rus, aki a
helyszínen is tájékozódni kíván a történtekről. (Simon Virág)

Az erkély díszítőelemeiből
zuhant egy darab a földre
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Lehet már karácsonyfát vásárolni

A

ki siet, már megvásárolhatja Marosvásárhelyen a karácsonyfát,
hiszen az erdészeti hivatal tegnaptól
eladásra kínálja őket. A Maros megyei
hivatal vezetője, Ilie Covrig elmondta,
hogy előző évekhez hasonlóan idén is
kétezer, különböző méretű fenyőt vágtak ki erre a célra, s ezekből a Jeddi utca végén, a volt rókatenyészeti állomás
udvarán lehet válogatni., naponta 9-15
óra között. A fenyők különböző méretűek és áruk is változó, de kedvezményes. Mint az igazgató elmondta, az
Antal Erika, Szász Cs. Emese, Szucher Ervin
(aktuális), Horváth Bálint Ottó (sport),
Haáz Vince (fotó)
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1,30 méternél kisebb fákért 25 lejt kell
fizetni, egészen a kétméteresig 30, az
annál nagyobbért 35 lejt. A szászrégeni erdészeti hivatalban cserepes fenyőfát is lehet vásárolni, ezek ára 35 és
250 lej között változik.
Az igazgató azt is megosztotta,
hogy azokat a fenyőfákat is ők értékesítik, amelyeket a rendőrség vagy
a környezetőrség koboz el azoktól,
akik nem tudják bizonyítani, hogy
törvényesen jutottak a fához.
S. V.
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