#hóeltakarítás #akadályozás #hírek

• RÖVIDEN
Az öldöklés istene
Yasmina Reza Az öldöklés
istene című színművét játsza
a Csíki Játékszín december
8-án 19 órától a Hunyadi János
Kamarateremben. Jegyváltásra
online a www.bilete.ro oldalon
van lehetőség, valamint
személyesen a Csíki Mozi jegypénztárában munkanapokon
9 – 18 óra között, illetve előadások előtt egy órával a Csíki
Játékszín jegypénztárában.
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A hóeltakarítás buktatói
Csak úgy lehet eredményesen végezni, ha a lakosság is segít

Hangverseny
Csíkszenttamáson
Hargita Megye Tanácsa és
a Hargita Megyei Kulturális
Központ Komolyzene Hargita
Megyének programja keretében
december 6-án 12 órától a Codex régizene-együttes Szegény
legény Mátyás király udvarában
című előadása tekinthető meg a
csíkszenttamási kultúrotthonban. Az elsősorban fiataloknak
szóló hangverseny egy mese
köré szerveződik, amelyet a
nar rátor, Adorján Csaba tolmácsol a közönségnek.

Betlehemes történet
a színházban
Az adventi időszakban Székelyudvarhelyen is megelevenedik a betlehemi történet:
bábokkal, zenével és énekkel
fűszerezett élő játékra várják
a gyerekeket. A Gyermek
születék című produkciót ma
10 órától a Művelődési Házban
mutatja be a Tomcsa Sándor
Színház égisze alatt működő
bábtársulat. Az előadást pénteken 10 és 12 órától, vasárnap
18 órától, jövő hétfőn 10 és 12
órától, valamint kedden 10 és
12 órától is játsszák. Az utolsó
előadás december 22-én 18
órától tekinthető majd meg a
Tamási Áron Gimnázium Nyírő
József dísztermében.

Mikulásváró
ünnepség
Mikulásváró ünnepségre
várja a kicsiket és szüleiket,
a családokat és az óvodás,
iskolás csoportokat ma 16.30
órára Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a Majláth Gusztáv
Károly térre, ahol a jó hangulatról a csíkszeredai Mese7es
együttes gondoskodik majd.

Hirtelen-túra
A csíkszeredai Gentiana
Természetjáró Egyesület a Hargita-hegységbe szervez túrát
vasárnap. Útvonal: Csíkszereda – Bilibók-puszta – Hirtelen-puszta – Katalin-fürdő –
Csíkszereda. Indulás vasárnap
reggel 9 órakor a Mikó-vár előtti térről. A túrán csak előzetes
bejelentkezéssel lehet részt
venni. Jelentkezni szombat
este 7 óráig lehet a 0745 107
618-as telefonszámon.

• A havazás gyakran párosul a lakosság elégedetlenkedésével, már ami az utak

csúszásmentesítését illeti. A magánszemélyek aktív szerepvállalása nélkül azonban
nem lehet eredményes a hómentesítés – hívta fel a figyelmet több hóeltakarítással
megbízott székelyföldi cég. Az illetékesek szerint a két legfőbb problémát a szabálytalanul parkoló járművek és a járdákról az utakra tolt hó jelenti.
havat, nem pedig vissza az úttestre.
A parkoló autók közül is a járműtulajdonosok távolítják el a havat,
és igyekeznek úgy parkolni, hogy
hét elején Hargita megyébe is ne akadályozzák a hóekét. Az üzebeköszöntött a tél, és bár a hét- nettel kapcsolatosan Pál Tamás, az
fő esti hóhullás nem volt jelentős, Eco-Csík Kft . igazgatója érdeklődéaz előrejelzések szerint hamarosan sünkre elmondta, meglátása szerint
kiadósabb havazásra lehet számí- egy várost akkor lehet eredményetani. Ennek okán a hóeltakarítással sen hómentesíteni, ha a lakosság is
megbízott csíkszeredai Eco-Csík
Kft . egy humoros videóban kért
segítséget a megyeszékhely lakosságától a hómentesítés gördülékenyebbé tétele érdekében.
ISZLAI KATALIN
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A szabályos parkolás
fontossága
Mint a Youtube videómegosztó portálon közzétett animációs rövidfi lmben fogalmaztak: a hóeltakarítással
megbízott cég próbálja visszafogni
a türelmetlenséget. Amint lehavaz,
elindul gépparkjával, hogy biztosítsa a forgalom gördülékeny haladását, és közel három óra alatt 120
kilométernyi elsődleges út takarításával végeznek. Azt is kiemelték,
hogy a hóeke csakis az út szélére
tudja félretolni a havat, és bármenynyire igyekeznek a hóeltakarítók, a
lakosság segítsége nélkül nem tudnak elég hatékony munkát végezni.
Követendő példaként a skandináv
országokat említették, ahol amint a
hóeke végigmegy egy útszakaszon,
a lakók azonnal elindulnak és a kapuik előtt kupacokba lapátolják a

férnek el, és esetenként egy egész
utcát nem tudnak megtisztítani a
szabálytalanul vagy rosszul parkoló
autó miatt” – mutatott rá az igazgató. Hozzátette, a lakók azzal is sokat
segíthetnek, ha saját kapuik előtt
elvégzik a takarítást, az így összegyűlt havat pedig kupacokba rakják
és nem a megtisztított úttestre tolják
vissza. Pál azt is elmondta, hogy havazáskor öt hóekével és sószóróval
felszerelt nehézgépjárművel, illetve
két kisebb, járdatisztításra alkalmas
munkagéppel látnak hozzá a hóeltakarításhoz. „Arra kérjük a lakosságot, hogy legyen türelmes. A hóekék
nem tudnak egyszerre mindenhová
eljutni, hanem egy fontossági sorrend szerint végezzük a csúszásmentesítést. Először a főútvonalakat
tisztítjuk meg, azután pedig a mellékutcákat, de 3–4 óra leforgása alatt
mindenhová eljutunk” – emelte ki
az igazgató. Zárásként arra is kitért, hogy az említett problémákkal
nemcsak Csíkszeredában, hanem
Hargita megye más városaiban, például Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson is küszködnek
a csúszásmentesítéssel foglalkozó
cégek.

Az útra tolt hó minden városban
nehezíti a közlekedést.
Nem jó szokás

▴

KO R Á B B I F E L V É T E L :
BELICZAY LÁSZLÓ

hó minden városban problémát
jelent. „A lakók úgy érzik, hogy
ha a csúszásmentesítést végző cég
lesózta az utat, akkor nyugodtan
rádobhatják a havat, mert el fog olvadni és az autók majd elhordják.
Ez azonban nem így van” – magyarázta. Emellett szintén gyakori
probléma Székelyudvarhelyen is
a szabálytalan parkolás, az igazgató elmondása szerint a hétfői
havazáskor szembesültek azzal,
hogy a keskenyebb utcákban kisebb járművükkel is alig férnek el.
Véleménye szerint havazáskor a
járműtulajdonosoknak oda kelleHavazáskor a járműne fi gyelniük arra, hogy maradjon
tulajdonosoknak oda
legalább két és fél, jobb esetben
három méter szabadon az úttestkellene figyelniük arra,
ből, hogy a hóeke el tudjon férni.
hogy maradjon legalább
„Gondot okozhat továbbá az is, ha
két és fél, jobb esetben
a lakók nem takarítják ki a parkolókat, mielőtt elhagyják azokat.
három méter szabadon
Ez ugyanis azzal jár, hogy egyre
az úttestből, hogy a hóinkább szűkül a hely, mivel az aueke el tudjon férni.
tókról lesepert és a távollétükben
lehulló hó ott marad. Így amikor
ismét le szeretne parkolni valaki,
már csak öt-tíz centiméterrel kinaktív szerepet vállal ebben és nem
tebb tud megállni, és ez rövid időn
akadályozza az ezzel foglalkozó
belül oda vezet, hogy a járművek ki
cég munkáját. „Egyik kérésünk az,
fognak lógni az úttestre. Ebben az
hogy a járműtulajdonosok parkolesetben már nem férnek el a hóejanak szabályosan. Gyakran meg- Egyre szűkülő hely
kék, és ellehetetlenül a munkánk”
történik, hogy utcák bejáratánál
vagy buszmegállókban parkolnak Ezt Körösfőy Sándor, a hóeltaka- – nehezményezte Körösfőy. Székeszabálytalanul a városban, illetve a rítással megbízott RDE Hargita lyudvarhely utcáit egyébként négy
kijelölt parkolók esetében előfordul, Kft . igazgatója is megerősítette hóekével és sószóróval ellátott járhogy a járművek hátsó része kilóg Székely udvarhely esetében. Mint művel, illetve egy kisebb utcákban
az úttestre. Ilyenkor a hóekék nem mondta, a parkolás és az útra tolt is elférő terepjáróval tisztítják.

