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Kötelező a rendszerhasználat

A

hol ki van építve az ivóvízhálózat és hozzáférhető a működő
csatornarendszer, ott ezeket kötelező használni – hívta fel a fi gyelmet
nemrégiben a gyergyószentmiklósi
városháza. Ebből aztán számos félreértés adódott, sokan ugyanis azt
hitték, hogy az újabb, de még át nem
adott rendszerre lehet csatlakozni.
Ez azonban még nem igaz.
Gyergyószentmiklóson vannak
olyan háztartások, ahol bár volna rá
lehetőség, nem csatlakoztak a városi
csatornahálózatra. Eddig is kötelező
lett volna a csatlakozás, de mostantól büntetésre is számíthatnak azok,
akik ezt elmulasztják. A Hargita
Megyei Környezetvédelmi Ügynökség felszólította az önkormányzatot,
hogy hívja fel az érintett lakók fi gyelmét a kötelességükre. A fi gyelmeztetést nemrégiben tette közzé a városháza, de ebből számos félreértés
következett. Sokan azt hitték, hogy
az évek óta zajló ivóvíz- és csatornahálózat-bővítés jutott el oda, hogy
ezt már használni is lehet. Nem erről
van szó – pontosít Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere. Az új
hálózat számtalan határidő ellenére
sem készült még el, így nem is működhet. A felszólítás azoknak a lakóknak szól, akiknek a kapujuk előtt
halad a régi csatornahálózat, azaz
volna lehetőségük rácsatlakozni, de
ezt mindeddig nem tették meg. Az új
hálózatot majd csak „hamarosan”
lehet használatba venni. Hogy ez
pontosan mikor lesz, azt nem tudni,
a kivitelező cég még nem fejezte be

a munkát, ennélfogva a beruházást
végző Országos Beruházási Ügynökség (CNI) sem vehette át, így a gyergyószentmiklósiak sem.
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Tiltott a terepmotorozás
Megbírságolják az erdőn-mezőn száguldozókat

Augusztus után bírságolnak
A Környezetvédelmi Ügynökség felszólítására hivatkozva Nagy Zoltán
elmondta, augusztus a határidő,
amíg minden érintettnek csatlakoznia kell a csatornahálózatra. Ezt
követően a mulasztók 2000 és 4000
lej közötti büntetésre számíthatnak.
Érdemes időben lépni, hiszen nem
egy-két napos feladatról van szó. Engedélyeket kell beszerezni, terveket
kell készíttetni, és persze jön maga a
munkálat is. Augusztus 15-e után a
környezetvédelmi ügynökség fog ellenőrzéseket végezni és adott esetben
bírságolni. És várhatóan nem csak
egyszeri büntetésre számíthatnak a
kötelességüket nem teljesítők. Ugyanis a környezetszennyezés nem múlik
el egy bírság tényétől. A gyergyószentmiklósi közüzemeket például
éveken át havi rendszerességgel bírságolták meg azért, mert a szennyvíztelep nem működött megfelelően. Miután a szennyvíztisztító elkészült és
működik, ez a probléma megszűnt, a
Marosba nem folyik többé szennyvíz
a tisztítóállomástól, így a büntetések
is elmaradtak. (Gergely Imre)
Száraz időben is a Békénybe
folyik „valami” a piac mellett.
Talán ez is megszűnhet
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Panteon - képzőművészeti kiállítás
Panteon címmel képzőművészeti kiállítás nyílik ma 18 órakor a Csíki
Székely Múzeumban. „A térségünkből (Székelyföld–Belső-Erdély–
Partium) származó vagy itt jelentőset alkotó művészegyéniségeknek
a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban megőrzött műveit
láthatja a közönség, olyan jelentős alkotókét, mint Gyárfás Jenő, Ziffer
Sándor, Mattis-Teutsch János, Szervátiusz Jenő, Baász Imre, Plugor
Sándor, Jecza Péter, Korondi Jenő” – olvasható a tárlat ajánlójában. A
kiállítás július 21-éig látogatható.

Súlyos bírsággal jár, ha valaki
erdős vagy mezőgazdasági
területen közlekedik
terepjárművével

▴

• Bár a törvény és

egy helyi határozat is
tiltja, hogy mezőgazdasági és erdős területeken motorkerékpárokkal, kvadokkal,
illetve terepjárókkal
közlekedjenek, vannak, akik ezt mégsem
tartják be. Több gazda
is panaszkodott, hogy
kárt okoztak a területén, ezért a helyi
hatóságok fokozzák
az ellenőrzéseket.
FÜLÖP-SZÉKELY BOTOND

T

ilos az erdőben autókkal,
motorbiciklikkel, mopedekkel és kvadokkal közlekedni,
kivéve ha a terület tulajdonosa vagy
ügykezelője által engedélyezett
sport-, turisztikai vagy szabadidős
eseményről van szó, illetve ha egy
sürgősségi eset miatt kell áthaladni a kérdéses részen – olvasható a

2008-ból származó 46-os számú
törvényben. Hasonló a helyzet a
kaszálókon, legelőkön és szántóföldeken is, ott ugyanis a hatályos
jogszabályok értelmében csak mezőgazdasági gépeket lehet használni – az engedélyezett rendezvények és a sürgősségi esetek ebben
az esetben is kivételt képeznek. Az
előírások megszegése súlyos bírsággal jár, valamint szélsőséges
esetekben, súlyos természeti károk
okozása esetén akár börtönbüntetést is alkalmazhatnak.

Nem tartják be a törvényt
A szigorú jogszabályok ellenére Székelyudvarhely környékén
rendszerint problémákat okoznak
a terepjárművekkel közlekedők –
tudtuk meg Zörgő Noémitől, a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivőjétől. Mint mondta,
már idén is több gazdától érkezett
hozzájuk hasonló panasz, volt
olyan is, aki kevesebb területalapú támogatást kapott amiatt, hogy
keréknyomok rondították a területe
egy részét. A legnagyobb problémák a kadicsfalvi, szombatfalvi és
szentimrei részeken vannak – derült ki a gazdákkal folytatott megbeszélések során. Az egyeztetések
után az önkormányzati képviselők
a probléma megoldása érdekében
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egy helyi határozatot is elfogadtak.
Ez összhangban van a hatályos
törvénnyel, amely lehetővé teszi a
települések vezetőségeinek, hogy
a helyi körülményekhez igazítsák
a szabályozást. A határozat értelmében 500 és 1000 lej közötti pénzbírsággal büntethető, aki szántón,
legelőn vagy kaszálón közlekedik
terepjárművel. Hasonló a helyzet
az erdős területeken is, ez esetben
a 2010-ből származó 171-es törvény
alapján 2000–5000 lejes bírságot
kaphatnak, akik illegálisan offroadoznak (terepmotoroznak). A szabályok betartása érdekében fokozottabb ellenőrzéseket ígér a helyi
rendőrség, illetve a polgármesteri
hivatal mezőgazdasági osztályának munkatársai. Zörgő Noémi azt
is elmondta, hogy intézményük
hamarosan a témához kapcsolódó
tájékoztató táblákat is kihelyez a
hivatal ügykezelésébe tartozó területeken.

Hol lehet kikapcsolódni?
Székelyudvarhelyen csak a Nagy-oldalban lévő motokrosszpályát lehet
kvadozásra, terepmotorozásra, illetve hasonló tevékenységekre használni – közölte a hivatali szóvivő.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az oda
vezető utakon való közlekedés sem
számít kihágásnak.
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