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Elegük lett a túlórákból
Mától nem bírságolnak, csak figyelmeztetnek a rendőrök
• Betelt a pohár: ele-
gük lett a rendőrök-
nek a túlórából, tehát 
abból, hogy otthonról 
bármikor behívhatják 
őket, illetve hogy nap 
mint nap ki vannak 
téve a járványveszély-
nek, mégsem része-
sülnek plusz anyagi 
elismerésben. Hétfő-
től a szabálysértőket 
bírság helyett mind-
össze szóbeli vagy 
írásos figyelmeztetés-
ben részesítik.

A N T A L  E R I K A

E lkészítették januári tiltako-
zásaik programját az Euro-
pol, a Pro Lex, a Diamant 

és a Decus rendőrségi szakszerve-
zetek. Első lépésként azokat, akik 
törvényt szegnek, nem fogják meg-
büntetni, mindössze szóban vagy 
írásban fi gyelmeztetik őket. 

Megpróbálták, nem sikerült

Mivel nem sikerült egyeztetni, illetve 
belátásra bírni a belügyminisztériu-
mot, hogy a rendőrök is a veszélyez-
tetett kategóriába tartoznak munká-
juk miatt, január 11-étől a tiltakozás 

különböző formáival élnek. A szak-
szervezet által összeállított, erre a hó-
napra vonatkozó tiltakozási terv sze-
rint január 11-étől nem büntetik meg 
a törvényszegőket, csupán szóbeli 
vagy írásbeli fi gyelmeztetésben ré-
szesítik őket. Amennyiben követelé-
seik továbbra sem teljesülnek, január 
18-ától csak a munkaköri leírásuk-
ban szereplő tevékenységeket végzik 
el, és nem fogják ellátni az egész-
ségügyi igazgatóság által rájuk rótt 
feladatokat, mint például a karantén 
kötelezettségére vonatkozó határozat 
kézbesítése vagy a karanténban tar-
tózkodó személyek ellenőrzése.

Hogyan tovább?

Ha továbbra sem lesz változás a 
javadalmazásukat, a többletmun-
kavégzés anyagiakban történő el-
ismerését illetően, január 25-étől 
a törvényszéki írnokokkal egy 
időben csak a sürgős feladatokat 
fogják ellátni. Mint arról korábban 
beszámoltunk, az írnokok is egyet-
értenek a rendőrökkel, mivel hozzá-
juk hasonlóan ők is elégedetlenek a 
bérezésükkel. A rendőrök szerint a 
világjárvány miatt ők is ki vannak 

téve a fertőzés veszélyeinek, egész-
ségüket és életüket kockáztatják, 
amikor a járvány visszaszorításáért 
küzdenek. Számos munkatársuk 
megfertőződött, illetve az 
elhalálozás sem ritka sora-
ikban. Ebben a hónapban 
nem vállalnak túlórát, il-
letve visszautasítják azt is, 
hogy szabadidejükben bár-
mikor mozgósíthatók legye-
nek. A rendőrségi szakszervezetek 
arra várnak, hogy a belügyminisz-
térium képviselőivel leülhessenek 
tárgyalni a bérezésükről és a veszé-
lyességi pótlékról.

A rendőrök is úgy vélik, 
megérdemlik a fizetésemelést 
és a pótlékokat
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Jótékonysági 
előadások
A Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes január 11-én 
és 12-én tartandó Ékes Gyer-
gyó előadásának bevételét 
a csíksomlyói tűzkárosultak 
megsegítésére ajánlja fel. 
Az előadások 19 órakor 
kezdőd nek Csíkszeredában, 
a Városi Művelődési Házban. 
A belépő ára 50 lej, amelyet 
teljes mértékben a károsul-
tak javára adományoznak. 
Akik január 8. reggelig 
elővételben már megvásá-
rolták jegyeiket, ugyanúgy 
jöhetnek az előadásra, 
nekik is lehetőségük lesz 
arra, hogy segítsenek, a 
helyszínen kihelyeznek egy 
adományládát. A két előadás 
bevételét a Gyulafehérvári 
Caritas csíkszeredai kiren-
deltségének juttatják el, 
akik a rászorulók számára a 
legszükségesebb dolgokat 
vásárolják meg.

A Csíki Kamara ze-
nekar hangversenye
Január 14-én, csütörtökön 
18 órától Csíkszeredában, 
a Csíki Moziban ad hang-
versenyt a Csíki Kama-
razenekar. Az új év első 
hangversenyének gerincét 
18. századi művek alkotják. 
Carl Philipp Emanuel Bach és 
Wolfgang Amadeus Mozart 
művei mellett helyet kap egy 
kortárs kompozíció, a bolgár 
Dobrinka Tabakova brácsára 
és zenekarra komponált 
szvitje. Az est karmestere és 
szólistája Maxim Rysanov 
(brácsa; Ukrajna/Anglia). Be-
lépőjegyeket a www.bilete.
ro honlapon, illetve a Csíki 
Mozi jegypénztárában lehet 
vásárolni.

• RÖVIDEN 

SIMON VIRÁG

Marosvásárhelyen az elmúlt 
években talán semmi nem 

szült annyi vitát és bejegyzést a 
közösségi oldalakon, mint a famet-
szések, -kivágások. Sokan kérték, 
hogy metsszék meg a fákat, mert 

azok túl közel vannak a 
tömbházakhoz, illetve 
számos olyan igény is volt, 
hogy régi, nagy fákat vág-
janak ki, mert akadályoz-
zák a parkolást, zavarják a 
lakókat. Sokan voltak azok 

is, akik sérelmezték, hogy 
a szakszerűtlen metszések halálra 
ítélik a fákat, megfosztva a várost 
a dús koronájú, oxigént és árnyékot 
biztosító fáktól. A korábbi városve-

zetés több magáncéggel is dolgo-
zott, mellőzve a városháza aláren-
deltségében lévő virágkertészetet, 
ahol szakemberek is voltak.

Kivágások csak később

Tavaly ősszel az új városvezetés fel-
függesztette a betervezett fametszé-
seket és -kivágásokat. Közben a vá-
rosi virágkertészet igazgatója, aki 
korábban a belügyminisztériumból 
vonult nyugdíjba, lemondott, és 
Dániel Lajos kertészmérnököt ne-
vezték ki a helyére, aki már régóta 
a kertészet csapatát erősíti. A szak-
ember a Székelyhonnak elmondta, 
hogy a Nicolae Bălcescu negyed-
ben kezdik meg a fák metszését, a 
korábban betervezett program sze-
rint. Egyelőre két csapat fog ezzel 
foglalkozni, nem kívánnak magán-

céget is bevonni a munkálatokba. 
Mivel tavaly nem volt nyilvános 
közvita a fametszésekről, a koráb-
bi évekből elmaradt, illetve a lakó-
társulások, magánszemélyek által 
benyújtott kérések alapján össze-
állított program szerint fognak 
dolgozni. Azért kezdik a Bălcescu 
negyeddel, a Szabadság utcai tíz-
emeletes tömbházak környékével, 
mert ott már évek óta nem voltak 
metszések, de következik a Bodor 
Péter utca és környéke, majd a töb-
bi negyed is. A lakókat értesítik a 
munkálatokról, hogy tudják par-
koló autóikat elvinni a helyszínről. 
Tervek szerint a levágott faágakat, 
nyesedékeket 24 óra alatt elszállít-
ják a helyszínről. Korábban meg-

történt, hogy a nyesedékek hetekig, 
hónapokig ott maradtak, és emi-
att a városházát a környezetőrség 
több alkalommal is megbüntette. 
Megkérdeztük azt is, hogy mi lesz 
a fakivágásokkal, amelyeket szin-
tén felfüggesztettek tavaly ősszel. 
Dániel Lajos elmondta, egyelőre 
nem alakult meg a városházi és 

virágkertészeti alkalmazottakból, 
illetve a civil szervezetek képvise-
lőiből álló bizottság, amely dönt a 
fakivágásokról, így ezekre egyelőre 
nem kerül sor. Természetesen ha 
vannak sürgősségi esetek, például 
egy fa megreped és veszélyezteti a 
parkoló autókat vagy járókelőket, 
akkor azt kivágják.

Kezdik a fák metszését, kivágásra egyelőre nem kerül sor
• Egyelőre két saját csapattal lát hozzá Marosvásárhe-
lyen a városi virágkertészet a fák metszéséhez. Kivágásra 
viszont csak rendkívüli esetben kerül sor.

Az enyhe időjárás miatt a napokban is lehet 
koronaalakítási munkálatokat végezni
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