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Mellékutak mint korcsolyapályák
Nem kerül só minden  gyergyószentmiklósi utcára

GERGELY IMRE

A z említett kép a Tatár utcá-
ból került fel a világhálóra, 
de nem az egyetlen olyan 

útszakasz ez Gyergyószentmikló-
son, ahol gyalog és autóval sem 
könnyű közlekedni. Felszegben mi 
is hasonlót tapasztaltunk, a föld-
utakon sehol nem láttuk nyomát 
annak, hogy sózás történt volna. 
A legtöbb hozzászóló a Vitalissima 
illetékeseit okolja, György István 
igazgató viszont állítja: a városi 
közutak téli karbantartásával meg-
bízott cég maximálisan betartja a 
szolgáltatásról szóló szerződéshez 
mellékelt feladatleírást.

A munka elvégezve, 
ami nincs, azt nem is lehet

György István kijelenti: valóban 
nem sóztak számos mellékutcában, 
de ezt nem is tehették meg. Röviden 
összefoglalva a helyzet a következő: 
a Vitalissima a hatályos előírások-

nak megfelelően magáncégként mű-
ködik (még ha az önkormányzat is a 
tulajdonos), a város szerződésbe fog-
lalt megbízásokat tud adni a számá-
ra. Ezek egyike a téli útkarbantartás. 
Az erre vonatkozó szerződéshez 
tartozik egy részletes feladatleírás 
(munkafüzet), ezt végrehajtva kell 
betartania a szerződést. Ez a feladat-
leírás csoportosítja a gyergyószent-
miklósi utakat annak alapján, hogy 
mekkora forgalom történik rajtuk, a 
közintézmények megközelíthetősé-
ge és egyéb kritériumok szerint. Eb-
ben az is meg van határozva, hogy 
melyik utakon milyen műveletet kell 
a cég elvégezzen. 

Két feladat

Alapvetően kétféle feladatról van 
szó: hóeltakarításról és csúszás-
mentesítésről. A szezonbeli első 
havazás óta az is kiderült, a vá-
roson áthaladó forgalmas ország-
utak takarításáról egy szó sem volt 
a munkafüzetben, ugyanis ezeket 
kifelejtették a szerződéskötéskor 
az önkormányzatnál. Valószínű-

leg azért, mert a korábbi teleken 
az országos útügy végezte ezeken 
az utakon ezt a feladatot. György 
István elmondja: amikor kiderült a 
tévedés, a cég felvállalta, hogy így 
is elvégzi a hóeltakarítást, csúszás-
mentesítést a városhatárokon belüli 
országúti szakaszokon, „szó nélkül 
megtettük, hiszen érthető, ezek az 
utak nem maradhatnak takarítat-
lanul”. A mellékutcákban a sózás 
azonban nem feladatuk, és ezt már 
nem is tudják pluszban felvállalni.

Nem tudnák elszámolni

„A munkafüzet egyetlen lapát só 
kiszórását sem írja elő a melléku-
takon” – szögezi le György István. 
Hozzáteszi, a cég el sem tudná szá-
molni a munkát, amennyiben a sót 
a mellékutcákra szórná ki. Mivel 
önkormányzati tulajdonú a cég, a 
számvevőszék rendszeresen ellenőr-
zi az ügyvitelt, fi gyelnek arra, hogy 
a szerződések pontosan be legyenek 
tartva. Jelenleg ezzel kapcsolatban 
minden megfelel az előírásoknak 
mennyiségi és minőségi előírások 
szerint – jelenti ki György. Megjegy-
zi, a cég kész arra, hogy akár a mel-
lékutcákban is csúszásmentesítsen, 
ha az önkormányzat úgy dönt, hogy 
módosítja az érvényben lévő szerző-
déshez kapcsolódó munkafüzetben 
foglaltakat – teszi hozzá.

A havat eltakarítják, de alatta a 
jég marad
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P E T H Ő  M E L Á N I A

Idén is volt jótékony jellege a Szent 
Miklós Napokon tartott főzőver-

senynek, a csapatok tetszőleges ösz-
szeg ellenében kínálták főztjeiket 
az érdeklődő közönségnek. 4056 lej 
gyűlt így az adományokból. Az ösz-
szeget, akárcsak tavaly, ezúttal is a 
Napsugár az esőben Egyesület által 
működtetett fejlesztőközpontnak 
ajánlják fel a szervezők. „A bürok-
rácia miatt az elmúlt másfél évben 
nehéz időket él meg a több mint két 
évtizede igen nemes ügyet folytató 
intézmény. Nem hagyhatjuk, hogy 
az említett nehézségek veszélybe so-
dorják a működését. Ezért döntöttünk 
úgy, hogy idén is a központ javára 
gyűjtünk a főzőversenyen, emellett 
természetesen az önkormányzat min-
den segítséget megad, hogy folytat-
ni tudják a sérült gyerekek, fi atalok 
fejlesztését” – közvetítette lapunknak 
Nagy Zoltánnak, Gyergyószentmiklós 
polgármesterének gondolatait a vá-
rosháza sajtószóvivője. 

Fizetésekre fordítják

A fejlesztőközpont vezetője a Szé-
kelyhontól értesült az adományösz-
szeg nagyságáról. „Ebből ki tud-
juk adni a fi zetéseket” – reagált a 
hírre Csata Kinga. Tájékoztatott, a 
központot működtető egyesület az 
épületfenntartási költségek és a fo-
gyóanyagok ára mellett „már csak” 
két munkatárs juttatását és a bérek 
utáni adók összegét kell előteremt-

se havonta, miután novembertől 
két személy került a megyei tanfe-
lügyelőség alkalmazásába, így a 
nyolcból hatan onnan kapnak fi ze-
tést. A havi kiadásokat adófelaján-
lásokból, szülői hozzájárulásból, 
illetve támogatásokból igyekeznek 
fedezni az egyesületnél.

Az anyagiak előteremtése az 
egyik nagy gondjuk a napsugarasok-
nak, további súlyos nehézség, hogy 
a 43 értelmi sérült gyermek és fi atal 
foglalkoztatását mindössze nyolc 
személy látja el. „A létszám és a sú-
lyossági fokozat szerint legkevesebb 
húszan kellene végezzük ezt a mun-
kát” – jegyzi meg Csata Kinga. 

A támogatás erőt ad 
a folytatáshoz

A fejlesztőközpont vezetője köszöni 
az összefogást, támogatást, melyet 
a Szent Miklós Napokon tanúsítottak 
a gyergyóiak, ugyanakkor hálás a 
szervezőknek, hogy a korábbi gya-
korlaton változtatva már második 
éve a Napsugár az Esőben Egyesü-
let javára ajánlják fel a begyűlt ösz-
szeget. Azoknak is háláját fejezi ki, 
akik az elmúlt időszakban akár jó 
szavakkal, akár egy öleléssel bátorí-
tottak. „Ezekből merítünk erőt a foly-
tatáshoz” – fogalmazott.
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Székelyhon
A GYERGYÓI HÍRLAP

Gyergyószék napilapja, 
az Erdélyi Médiatér Egyesület 

médiaportfóliójának tagja.

Telefon: 0266-361201

• Korcsolyázni hívta utcájába ismerőseit Facebook- 
bejegyzésben egy gyergyószentmiklósi, akinek 
utcáját tükörjég borította. A bejegyzéshez számos 
felháborodott hozzászólás kapcsolódott, egy felszegi 
lakos pedig személyesen kereste fel a szerkesztősé-
günket panaszával: a hétvégi ónos eső óta jégpályá-
nak tűnnek a város mellékutcái.

• Idén is az értelmi sérülteket fejlesztő gyergyószentmik-
lósi központnak ajánlják fel a szervezők a Kárpát-medencei 
Disznótoros Főzőversenyen összegyűlt ado mányösszeget. 
A Napsugár az Esőben Egyesületnél minden lejnek helye 
van, hisz segítség nélkül bezárásra kényszerülne a közel 
ötven sérültet foglalkoztató intézmény.

Mikulásjárás a fejlesztő központ-
ban. A foglalkoztatottakkal 
igyekeznek nem éreztetni a 
nehézségeket
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