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Köztes megoldás
Utómunkálatokkal oldják meg a vízátfolyóval kapcsolatos gondokat Tarcsafalván
• Földsánc kiásásával 
és az áteresz aknájá-
nak befödésével oldja 
meg az útfelújítás 
kivitelezője Tarcsafal-
ván a tordátfalvi le-
ágazás közelében élők 
áteresszel kapcsolatos 
panaszát. Kompro-
misszumos megegye-
zéssel rendeződik a 
helyzet.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

H elyszíni terepszemlét vé-
geztek a Hargita Megyei Ta-
nács és a Kobátfalva, illetve 

Firtosmartonos közötti útszakasz 
felújítási munkálatait kivitelező cég 
képviselői múlt héten Tarcsafalván, 
ahol egy, a tavaly őszi munkálatok 
során kiépített áteresszel van gond-
juk a lakóknak. Mint arról két hete 
írtunk, egy kétgyerekes család azt 
kifogásolja, hogy balesetveszélyes 
az áteresz befödetlen aknája, továb-
bá azt, hogy mivel portájuk előtt 
építették ki, nem tudnak nagykaput 
kialakítani. Az út túloldalán azért 
aggódnak, mert az áteresz az út 
menti vízelvezető árok által össze-
gyűjtött esővizet a patak helyett egy 
bekötőútra vezeti, amelyet emiatt 
autóval már nem tudnak használni 

azok, akik a patakmedren átvezető 
földúton jutnak el a túloldalon álló 
házakhoz. Utóbbira panaszkodott 
lapunknak Kocs Csaba, akinek az 
anyósa él az egyik érintett házban, 
de később a férfi  is szeretne Tarcsa-
falvára költözni családjával.

Földsáncot ásnak, aszfaltoznak

A megyei tanács, illetve az útfelújí-
tást végző vállalkozás képviselői 

múlt héten helyszíni terepszem-
lét végeztek, amelyre meghívták a 
panaszosokat is a közös megoldás 
megtalálása érdekében. Mint arról 
Kocs Csaba beszámolt, az illeté-
kesek közölték, hogy a problémás 
átereszt nem lehet elbontani és egy 
másik helyen kiépíteni, ugyanis az 
a költséges munkálat mellett mű-
szaki akadályokba is ütközik. Ezért 
azt a megoldást ajánlották, hogy 
földsánc kiásásával vezetik be a pa-

takba az esővizet, megakadályozva 
így, hogy az a bekötőútra folyjon, 
továbbá a bekötőutat is leaszfaltoz-
zák mintegy 15–25 méteren a patak 
előtti szakaszon – tájékoztatott a 
panaszos. A további problémákkal 

kapcsolatban elmondta, az út túl-
oldalán álló aknát vasráccsal födik 
le a balesetek megelőzése érdeké-
ben, de nem bontják el, az ott élő 
családnak azt ajánlották, hogy az 
ingatlan út felőli kerítését költöz-
tessék néhány méterrel hátrébb, 
így nyernek annyi helyet, hogy 
nagykaput alakítsanak ki, és azon 
be is tudjanak járni például sze-
kérrel. A család azonban szerény 
anyagi körülmények közt él, erre 
nincs pénzük – mondta el Kocs 
Csaba. Ő amúgy elégedett a komp-
romisszumos megoldással, hiszen 
nem akadékoskodásként kereste 
meg problémájával a megyei taná-
csot, csupán szabad bejárást sze-
retne a patakon túli falurészre, nem 
rosszabbat, mint amilyen az áteresz 
kiépítése előtt volt – fűzte hozzá. 

Az útfelújítást és a vízelvezető ár-
kok és átereszek kiépítését megelő-
zően egyébként – éppen a felmerülő 
problémák időben történő megbe-
szélése és megoldása érdekében – 
több lakossági konzultációt szervez-
tek Tarcsafalván a megyei tanács 
képviselői, ám azokon nem voltak 
jelen a panaszosok. Korábbi cik-
künkben nyilatkozva és az eset ta-
nulságaira felhíva a fi gyelmet, Bor-
boly Csaba, a megyei tanács elnöke 
nyomatékosan kérte a lakosokat, 
hogy vegyenek részt a beruházások 
tervezési szakaszában megszerve-
zett helyi fórumokon, illetve nézzék 
át a megyei önkormányzat beruha-
zasok.hargitamegye.ro címen elér-
hető internetes oldalán is megtalál-
ható terveket a későbbi problémák 
megelőzése érdekében.

Nem fogja elmosni a bekötőutat 
az átereszből kifolyó víz, 
orvosolják a tarcsafalvi 
problémát
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H I R D E T É S

Az IMPAR Kft., logisztikai szolgáltatásainak bővítése 
érdekében, a következő munkakörökre keres munkatársat:

RAKTÁROS 

Elvárások:

• középfokú végzettség
• megbízhatóság, pontosság, jó fizikai erőnlét
• jó probléma- és szervezőkészség 
• számítógépfelhasználói ismeret
• tiszta erkölcsi bizonyítvány
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent

SOFŐR

Elvárások:

• középfokú végzettség, B-ktg. jogosítvány 
• társalgási szintű román nyelvismeret 
• jó probléma- és szervezőkészség 
• tiszta erkölcsi bizonyítvány
• áruszállítói tapasztalattal rendelkezők előnyben!  
Amit nyújtunk:

• fiatal, lendületes csapat
• hosszú távú, megbízható munkalehetőség
• nincs hétvégi munkaprogram!!!
• versenyképes fizetés és egyéb juttatások
• ingázóknak bérlethozzájárulás 

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a resurseumane@impar.ro e-mail-címen 
vagy a társaság székhelyén, Székelyudvarhely, Fások u. 14/b szám alatt lehet.

E gyebek mellett a biztonsági öv és 
– motorkerékpárosok esetében – 

a bukósisak, illetve a mobiltelefonok 
vezetés közbeni használatát vizsgál-
ták országszerte a közúti rendőrök. 
Hargita és Maros megyében ezernél 
több sofőrt ellenőriztek, több száz 
pénzbírságot róttak ki.

A nemrég lezajlott, egyhetes elle-
nőrzés egyik célja, hogy felhívják a 
gépkocsivezetők fi gyelmét a bizton-
sági öv használatának fontosságára, 
illetve a motorosok esetében a bukósi-
sak életmentő voltára. Romániában 
ugyanis a legtöbb közúti baleset a túl-
zott sebesség, a gyalogosok fi gyelmet-
lensége és az elsőbbség megadásának 
elmulasztása miatt történik, de sok 
esetben a biztonsági öv, a bukósisak 
és a gyermekülés használata életmen-
tő lehet. A Maros Megyei Rendőr-főka-
pitányság sajtószóvivője, Emanuela 
Rugina érdeklődésünkre elmondta, 
hogy a törvény értelmében mind az 
első, mind a hátsó ülésen lévő uta-
sok kötelesek használni a biztonsági 
övet. Amennyiben ezt elmulasztják, 
a gépkocsivezetőt (akinek kötelessége 

ezt ellenőrizni és betartatni) 2–3 bün-
tetőpontnak megfelelő bírsággal sújt-
ják; egy büntetőpont értéke jelenleg 
145 lej. Ennél nagyobb, 4–5 pontnak 
megfelelő pénzbírságra számíthat az 
a szülő, nagyszülő vagy hozzátartozó, 
aki a gyermeket nem a korának meg-
felelő gyermekülésben utaztatja. 

Sok a törvénysértés

A Maros megyei ellenőrzés során 
1612 törvénysértést tapasztaltak, 

ezek közül 543 a biztonsági öv 
használatának elmulasztása volt. 
Mint a sajtószóvivő elmondta, 524 
esetben az első üléseken ülők nem 
használták az övet, a fennmaradó 
19 esetben pedig a hátsó ülésen uta-
zók. Az ellenőrzés során elsősor-
ban a biztonsági övek használatát 
vizsgálták, de ellenőrizték a megál-
lított gépkocsivezetők és a gépkocsi 
iratait is. Volt olyan buszsofőr, aki 
nem viselte a biztonsági övet, és az 
ellenőrzés során kiderült, hogy uta-
sainak nem adott jegyet. A rá kirótt 
pénzbírság 9000 lej volt. 

Mint Incze Miklós, a Hargita Me-
gyei Rendőr-főkapitányság helyet-
tes sajtószóvivője érdeklődésünkre 
elmondta, az egyhetes ellenőrzés 
során Hargita megyében 1027 gép-
járművet állítottak meg, és 606 
esetben találtak törvénysértést. 
Ebből 380 esetben a biztonsági övet 
mulasztották el használni a gépko-
csivezetők és utasaik, 19 esetben 
pedig a mobiltelefont használták 
kihangosítás nélkül. 

Simon Virág

A biztonsági öv használatát vizsgálták




