2

AKTUÁLIS

2019. AUGUSZTUS 30. – SZEPTEMBER 1., PÉNTEK–VASÁRNAP

#bírság #busz #Szécseny

• RÖVIDEN

Iskolabusz nélkül

Ingyeneskutyaivartalanítási akció

Az Úzvölgyében kapott bírság kihívás elé állította a szentmártoniakat
• A kiszabható leg-

magasabb bírsággal
sújtotta a rendőrség
a csíkszentmártoni
önkormányzatot az
iskolabuszok jogtalan
használata miatt a
hétfői úzvölgyi megemlékezésen. A pénzügyi
megterhelésnél azonban még égetőbb problémát jelent, hogy mivel
a busz forgalmi engedélyét is visszatartották
30 napra, nem lesz
mivel iskolába szállítani
a helyi gyerekeket.

XI. Székelyföldi
Lovas Ünnep

ISZLAI KATALIN

N

oha elsőre úgy tűnt, különösebb incidens nélkül ért véget a megemlékezés hétfőn
az úzvölgyi katonatemetőben, mára
kiderült, hogy több bírságot is kiszabtak a helyszínen szolgálatot teljesítő
hatóságiak. A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság illetékesei két iskolabusz jogtalan használata miatt
büntettek, az egyik a lemhényi, a
másik pedig a csíkszentmártoni iskolához tartozott.

Keresik a megoldást
Mint Ravasz Arnoldtól, Csíkszentmárton falumenedzserétől – aki

Ingyenes kutyaivartalanítási
akció kezdődött Gyergyószentmiklóson, a körzeti állatorvosi
rendelőben, a StarRomania
Állatvédő Egyesület támogatásával. A műtéti eljárás 150
lejbe kerül, de most az akció
keretében ingyen elvégzik a
beavatkozást. A támogatásnak
köszönhetően 60 állatot tudnak
térítésmentesen ivartalanítani.
Fontos tudnivaló, hogy csak egy
évnél idősebb, már ivarérett
állatokon lehet elvégezni a műtétet. A beavatkozás 30-40 perc,
és utókezelésre nincs szükség –
hangsúlyozta Gáll József körzeti
állatorvos. Az illetékesek várják
azokat a gazdákat, akik az
akció által szeretnék ingyenesen ivartalaníttatni kutyáikat.
Az érdeklődők szándékukat a
0266-361623-as telefonszámon
jelezhetik.

szállítási menedzserként az iskolabuszokért is felel – megtudtuk,
azért bírságolták meg őket, mert
lejárt az iskolabuszok személyszállítási engedélye. Azt is elmondta,
hogy az említett kihágás 9000-től
16 000 lejig büntethető, őket pedig
a kiszabható legmagasabb bírsággal sújtották. Még nagyobb gondot
okoz továbbá, hogy a járművek
rendszámtábláit a helyszínen eltávolították a közlekedésrendészek,
illetve a forgalmi engedélyüket is
visszatartották, így az előírások
szerint 30 napig nem közlekedhetnek velük. Az említett időszak
ráadásul csak akkor érvényes, ha

kifizetik a bírságot, amennyiben
ezt nem teszik meg, hat hónapig
nem közlekedhetnek az iskolabusszal. Ennek következtében
hétfőn már az is fejtörést okozott,
hogy miként jutnak haza az úzvölgyi temetőtől azok, akik az iskolabusszal érkeztek a megemlékezésre. Ez végül megoldódott, hiszen
a moderátor felhívása után a személyautókkal érkezettek hazavitték a busz utasait, most azonban
a csíkszentmártoni gyerekek iskolába szállítására kell megoldást találniuk. „Csütörtök reggel jártam
a rendőrségnél, hiszen szerettük
volna, ha találunk valamilyen

Kényszerszünet. Harminc napig
nem használhatják az iskolabuszt
Csíkszent mártonban a forgalmi
engedély visszatartása miatt
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megoldást a problémára, tekintettel a közelgő iskolakezdésre, de
nem tudtunk megegyezni, a harminc napot muszáj kivárni. Kilenc
nap múlva kezdődik az oktatás,
és nem lesz iskolabuszunk. Egyelőre keressük a megoldást, hiszen
valahogy meg kell oldani, hogy a
gyerekek eljussanak az iskolába” –
emelte ki Ravasz.

Ma kezdődik a XI. Székelyföldi
Lovas Ünnep Gyergyószentmiklóson, ahol vasárnapig több
mint száz programmal várják
az érdeklődőket. A szervezők
megnövelték a tereket, ezért
abban bíznak, hogy nemcsak
azok mennek el az eseményre,
akik a lovas sportokat szeretik,
hanem azok is, akik szeretnek
kimozdulni és szórakozni. A
három nap alatt reggeltől az esti
órákig lovas vetélkedőket, illetve
kiállításokat lehet látogatni.
Lesznekhumorpercek,népdalok hangzanak el, és szentmisét
is tartanak. Szom baton Kinizsi
Pál – Mátyás Király jobb keze
című lovas pro dukciót láthatja a közönség a Történelmi
Lovas sszínházelőadásában,
vasárnap pedig történelmi,
harci lovas előadást tartanak
Tatárjárás Gyergyóban címmel.

Még éveket kell várni a jó útra Szécsenyben
• Még évekig várniuk kell a Csíkszereda szécsenyi

övezetében lakóknak a korszerű útra. A jelenlegi gödrös, poros útszakaszt évente kétszer is javítani kell, a
rongálódás viszont folyamatos.
KOVÁCS ATTILA

V

isszatérő probléma nyár végén a
szécsenyi út állapota, amire az
utóbbi időszakban több helybéli is
panaszkodott lapunknak. A Szeredai fürdőtől kezdődő és közel 3 kilométeres hosszúságban lakott területen átvezető makadámúton ilyenkor
már kevésbé látszik a tavaszi javítás
eredménye, a kátyúk sokasodnak,
autóval közlekedni csak kellő óvatossággal, korlátozott sebességgel
lehet. Az ott közlekedő autóvezetők
azt kifogásolják, hogy noha Szécsenyben is hasonló mértékű helyi

adókat kell fizetni, mint a város más,
kedvezőbb útviszonyokkal rendelkező részein, a helyzet nem változik,
és sűrűbben kell javítaniuk a gépjárműveket is. Az említett szakaszon
ugyanakkor rönkszállító teherautók
is közlekednek, amelyek szintén rongálják az utat.

Ősszel is lesz munka
Kérdésünkre Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester emlékeztetett,
idén tavasszal már volt egy javítás a
kavicsozott, hengerelt úton, de az ismétlődő, jelentős esőzések legalább
annyi kárt tettek az úttestben, mint a
rönkszállító autók. Utóbbiak kitiltá-

sát, közlekedésük korlátozását pedig
nem tudja biztosítani a polgármesteri hivatal – tette hozzá. Az alpolgármester azt ígérte, az út kövezését, a
keletkezett kátyúk eltüntetését ismét
elvégzik az ősz folyamán, nemcsak
a főúton, hanem a mellékutcákban
is. A mostani helyzetben nem tehet
ennél többet a helyi önkormányzat
mindaddig, amíg a városrészben
tervezett, jelenleg hiányzó víz- és
szennyvízhálózat el nem készül. Az
út korszerűsítését csak a beruházás
befejezése után tervezik, mivel a vezetékek elhelyezéséhez ásni kell.

Hálózatépítés következik
Új útra még legalább három évig biztosan nem számíthatnak a városrész
lakói. A regionális víz- és csatornaszolgáltató Harvíz Rt. következő
nagyberuházása, amelynek támogatása érdekében az Európai Unió Nagy

Infrastruktúra Operatív Programjának (POIM) kiírására pályáznak,
legkorábban jövőre kezdődhet el. Ennek részeként készül el a szécsenyi
víz- és szennyvízhálózat is, amelyre
nagy az igény, mert a csatlakozáshoz

előre kért összegeket a háztulajdonosok rövid idő alatt befi zették. Addig
viszont marad a köves, poros út.
Köves, poros út.
A nehéz gépjármű-forgalom és
az esőzések is rongálták idén az
útszakaszt
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