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Az adat sok, az eredmény sokkA téli útviszonyok javulását ígérik
A cég jól dolgozott, a munkafüzet a hibás

• Tévedtek, de meg-
oldják a problémát 
– szögezi le Len Emil, 
Gyergyószentmik-
lós alpolgármestere 
azokra a panaszokra 
reagálva, amelyek 
azt rótták fel, hogy a 
mellékutcák jégpályák 
maradtak napokkal a 
hétvégi ónos eső után 
is. Jövő héten tanács-
ülésen módosítják a 
hibás feladatfüzetet.

GERGELY IMRE

A z önkormányzat a város tu-
lajdonában lévő céget, a Vi-
talissimát bízta meg azzal, 

ahogy a közutak téli karbantartását, 
a hótalanítást és csúszásmentesítést 
elvégezze. A konkrét feladatokat az 
erről szóló szerződéshez tartozó fel-
adatfüzet tartalmazza. A cég minden 
előírást betartva el is végzi a munkát. 
Ebben azonban olyan adatok, előírá-
sok szerepelnek, amelyek évek óta 
módosításra szorultak volna. Egy-
szerűen elővették a korábbi években 
elfogadott füzetet, és ellenőrzés nél-
kül, új dátummal csatolták az idei 
szerződés mellé, így szavazta meg 

a képviselő-testület. Ez csak a Fa-
cebookon kipattant heves vita és a 
keddi lapszámunkban megjelent cik-
künk nyomán tudatosodott az illeté-
kesekben. A hibát elismeri Len Emil 
alpolgármester, hozzátéve, hogy még 
jól is jön, hogy ezzel most szembesül-
tek, a következő tanácsülésen már 
van mód ezt helyretenni. 

Utcák besorolásán változtatnak

Len Emil és Fodor-Vanyó Csaba, a 
városháza műszaki igazgatója saj-
tótájékoztatón közölte, a december 
20-án esedékes tanácsülésen fog 
megtörténni a feladatfüzet módosí-
tása. Több olyan útszakasz, amely 
eddig fontossági szempontból a 3-as 
besorolásban szerepelt, előre kerül 
a 2-esbe. A besorolás alapján van 
előirányozva az, hogy hol kell sóz-
ni, hol történik csak homokszórás, 
és ezt a havazástól számítva meny-
nyi idő alatt köteles a cég elvégezni. 
Ugyanakkor a feladatok felsorolásá-
ba bekerül azon járdák tisztítása is, 
amelyek nem magánemberek vagy 
cégek portái előtt haladnak. A Face-
bookon zajló vita egyes hozzászó-
lásaira reagálva az alpolgármester 
azt is leszögezte: a közutak besoro-
lásának módját törvény rögzíti, és 
nincs szó arról, hogy egyes utcák 
azért vannak jobb kategóriában, 
mert valaki befolyásos személy ott 
lakik. A jövő heti módosítás után 
is lesznek olyan utcák, ahol a hó 
eltakarítása, csúszásmentesítés 
nem automatikusan, előírt program 
szerint, hanem nagyobb havazás 

esetén a városháza külön kérésé-
re történik. Hogy az ónos eső után 
nem volt elvégezve a feladat, az a 
polgármesteri hivatal illetékesei-
nek mulasztása volt, ezúttal nem 
kérték a beavatkozást – ismerték el.

Senki nem volt felkészülve

Olyan ónos eső, mint amilyen a 
hétvégén esett, és amely az egész 
várost korcsolyapályává változtat-
ta, legalább öt éve nem volt Gyer-
gyószentmiklóson, de lehet, hogy 
sokkal régebben volt legutóbb 
hasonló. Azaz ez egy még nem ta-
pasztalt helyzet volt, a Vitalissima 
jelenlegi kapacitásával nem is lett 
volna mód időben csúszásmente-
síteni minden utcát – mondta el 
az alpolgármester. A gépparkot is 
bővíteni fogják, azaz a most vásá-
rolt grédert is a Vitalissima rendel-
kezésére bocsájtják. Ez lényegesen 
lerövidíti a hó eltakarításának az 
idejét. Míg a most meglévő gépek-
kel a fontosabb utakon dolgoznak, 
addig a gréder meg tudja tisztítani 
a mellékutcákat, és így nem csak 
jóval később érnek oda. Köze-
lebbről egy olyan gépet is vásárol-
nak, amely a szűkebb utcák, járdák 
tisztítására lesz alkalmas. Ugyanis 
most a szociális segélyért folyamo-
dók végzik a járdatakarítást, de 
kézi szerszámokkal rövid idő alatt 
megoldani ezt lehetetlen. Több ezer 
négyzetméternyi járdáról van szó. 
Sózni azonban ezután sem fogják a 
földutakat, hiszen ezeket alaposan 
károsítja a só – hangzott el.

Változtatnak a téli 
karbantartásra vonatkozó 
előírásokon. Ígérik, jobb lesz a 
helyzet

▴   FOTÓ: PETHŐ MELÁNIA

B A L Á Z S  K A T A L I N

V allásosság, egyházkép, vallás-
gyakorlás, valamint szociális 

kérdések szerepeltek az elmúlt évben 
útjára indított kérdőíveken. Kérdező-
biztosok jártak a Bucsin negyedi plé-
bániához tartozó lakosokhoz, akik 
kiválasztása a szociológiai kutatások 
szabályai szerint történt, az egyház-
község nyilvántartása alapján, vé-
letlenszerű kiválasztással. Bár több 
személy megkérdezését tervezték, 
végül a 4000 lelket számláló egy-
házközségből 181 választ kaptak, az 
eredményeket pedig feldolgozva mu-
tatta be Fodor Rita szociális munkás 
és dr. Dániel Botond szociológus.

A vallásosság témakörében az 
egyházat öt szempontból vizsgálták 
a kutatók, mint szentség, közösség, 
intézmény, hírnök és szolga. Szá-
mos eredmény és összefüggés közül 
mindössze párat ragadunk ki. Az 
egyház fogalma a hívek többségében 
a papokat, illetve a plébánia épüle-
tét fedi. A templomba járók között 
vannak, akik megszokásból men-
nek, vagy azért, mert megszólnák 
mások, a többség viszont belső in-
díttatásból, az élő istenkapcsolatért 
jár. Ők azok, akik az egyház egyéb 
rendezvényein is részt vesznek. A 
megkérdezettek 70 százaléka na-
ponta imádkozik. 98,1 százalék azok 
aránya, akik hisznek Isten létezésé-
ben, de van köztük, akik a sorsban, 
a földönkívüliek létezésében, a re-
inkarnációban és visszajáró szel-
lemekben is hisznek. Mivel kellene 

napjainkban foglalkozzon az egy-
ház? A szexualitással kevésbé, azt 
magánügynek tekintik a válaszadók, 
így kevesen szeretnének a homosze-
xualitás, illetve házasság előtti nemi 
élet témakörökről egyházi véleményt 
hallani, viszont a családi nehézsé-
geknél jó lenne, ha állást foglalna, 
így például a gyerekbántalmazás te-
rén. Továbbá az egyház segítségét a 
legtöbben gyászfeldolgozásban, be-
tegség esetén, illetve fontos döntések 
meghozatalakor igényelnék. A Belső 
iránytű résztvevőivel együtt értesült a 
felmérés eredményeiről a megrendelő, 
Keresztes Zoltán plébános. Mint mond-
ta, az adat sok, az eredmény egyes 
esetekben sokk számára. Szeretné is-
mertetni e felmérést az egyházkerület 
papságával, bátorítva hasonló közvé-
lemény-kutatásra, hogy az egyházköz-
ség még hatékonyabban működjön, 
illetve formálni a válaszok tükrében a 
hívekkel való kapcsolatot. 
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• Szembenézni a valósággal, arról prédikálni, amiről 
a hívek hallani akarnak, abban segíteni, amiben igény-
lik az egyház támogatását – ez volt a célja a kérdőíves 
kutatás megrendelőjének, a gyergyószentmiklósi Szent 
István egyházközség plébánosának. A kiértékelőn, a 
szerda esti Belső iránytű rendezvényén sok volt a meg-
lepetés, még a megrendelő számára is.

A legjobb tanulókat és tanáraikat díjazták
A Gyergyói-medence 46 tanulóját és 29 tanárát részesítette elisme-
résben tegnap a Hargita Megyei Tanfelügyelőség a tavalyi tanévben 
rendezett tantárgyversenyek megyei szakaszán elért kitűnő teljesítmé-
nyeiért. Az oklevelek mellett pénzjutalmat is kaptak a díjazottak.
Gyergyó-térség iskoláiból összesen 15 diák ért el első helyezést, 17-en 
másodikként és 14-en harmadikként végeztek a tavalyi tanévben meg-
rendezett tantárgyversenyek valamelyikének megyei szakaszán, őket 
és felkészítő tanáraikat díjazta tegnap a Salamon Ernő Gimnáziumban 
tartott ünnepségen a Hargita Megyei Tanfelügyelőség. A megyei tanács 
támogatásának köszönhetően az oklevelek mellett pénzjutalomban is 
részesítették a kitüntetetteket. A legjobb eredményeket elérő diákokat 
150 lejjel, a második helyezetteket 125 lejjel, a harmadik helyezést 
elért tanulókat 100 lejjel jutalmazták. A tanárok között voltak, akiknek 
több diákja is előkelő helyezést ért el valamely tantárgyversenyen, de 
esetükben a legjobb eredményt vették figyelembe, és az ennek megfe-
lelő pénzjutalommal díjazták, egyszeri alkalommal. (Pethő Melánia)

• RÖVIDEN 

Közvélemény-kutatás kiértékelője a 
Belső iránytű rendhagyó rendezvényén
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