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Pluszok után súlyos mínuszok
Az emberi szervezet nem tud felkészülni a szélsőséges időjárásra
• Mínusz 20 fokos 
lehűlésre is számítha-
tunk péntektől – jelez-
ték napokkal ezelőtt 
a meteorológusok. A 
szélsőséges időjárás, 
a gyors változás (teg-
nap még helyenként 
10–12 fokos tavaszi-
as idő volt, ma már 
legalább 20 fokkal 
kevesebb) megviseli 
a szervezetet, az em-
berek nehezen tudnak 
alkalmazkodni az ilyen 
hirtelen hőmérséklet- 
ingadozásokhoz.

A N T A L  E R I K A

Az időjárás változásaira nem 
lehet igazán felkészülni, vi-
szont annak hatásait lehet 

kezelni, lehet enyhíteni – mondta a 
Székelyhonnak Szalkay Márta házi-
orvos. Jelentkeznek ilyenkor a szív-
panaszok, az ízületi fájdalmak, az 
álmatlanság vagy aluszékonyság, 
nem ritkán ingerültebbé válnak az 
emberek, ok nélküli idegeskedés 
lesz úrrá rajtuk, vagy letargikus ál-
lapotba kerülnek. Mindezt kezelni 
lehet, akár önkontrollal, nyugtató 
teákkal, de aki gyógyszeres kezelést 
kap különféle krónikus betegségek 

miatt, semmiképpen se hanyagolja 
el a gyógyszerek szedését – hang-
súlyozza a Gernyeszegen rendelő 
orvos, aki azt javasolja, hogy a szív-
betegeknek mindig legyen kéznél a 
gyógyszerük, és azok, akiket ízüle-
ti, reumás fájdalom kínoz, vegye-
nek be fájdalomcsillapítót. A rend-
szeres friss levegőn tartózkodás és a 
megfelelő, vitamindús étrend ilyen-
kor is nagyon fontos. 

Az Országos Meteorológiai Szol-
gálat (ANM) előrejelzése szerint 
mától hirtelen lehűlés következik 
be, nappal mínusz 12–14, éjsza-
kánként mínusz 16–20 fok is lehet. 
Február 17-e után számíthatunk 
lassú felmelegedésre. Csapadék 

mindvégig előfordulhat, de legin-
kább február 8-a és 11-e között.

Felkészültek 
a hajléktalanszállók

A fagyos időre a hajléktalanszál-
lók is felkészültek, ha valahol töb-
ben jelentkeznek, mint ahány hely 
van, akkor sem utasítanak vissza 
senkit – tudtuk meg a székelyföldi 
városokban működtetett hajlékta-
lanszállók vezetőinél érdeklődve. 
Marosvásárhelyen csütörtökön 53 
személy tartózkodott az éjjeli me-
nedékhelyen, ahol a helyek szá-
ma 100 – mondta a Székelyhon-
nak Andreea Moraru, a városháza 

szociális osztályának vezetője. 
Amennyiben valakinek megfázá-
sos tünetei vannak, lázas, köhög, 
őt egy külön e célra előkészített 
helyiségben szállásolják el, elkülö-
nítve a többi lakótól.

Székelyudvarhelyen a Híd az 
égen Egyesület által, a városháza 
megbízásából működtetett hajlékta-
lanszállón telt ház van, de ha valaki 
megszorul és nincs hová mennie, 
befogadják – válaszolta érdeklődé-
sünkre Farkas Réka, az egyesület 
képviselője. A program szerint reg-
gel 8-kor a hajléktalanoknak el kell 
hagyniuk a szállást, és este 8-kor 
térhetnek oda vissza. De a nagy hi-
degre való tekintettel már délután 

visszamehetnek, és amennyiben 
kemény mínuszok vannak, csak a 
szobáikból kell kimenniük a lakók-
nak, és a társalgóban maradhatnak, 
hogy ne fagyoskodjanak az utcán. 
Aki viszont ott szeretné meghúzni 
magát, annak kötelezően fel kell 
mutatnia egy negatív koronavírus-
tesztet, valamint a vér- és tüdővizs-
gálatot bizonyító iratot. 

Hasonlóképpen Gyergyószent-
miklóson és Csíkszeredában is fel-
készültek a drasztikus hőmérsék-
let-csökkenésre, mindkét városban 
fogadják a hajléktalanokat. De itt is 
szükséges a negatív koronavírus-
teszt, mivel nem szeretnék, ha a jár-
vány felütné a fejét. Ahogy Jeszensz-
ky Teréz, a gyergyói otthont fenntartó 
Ora International segélyszerve-
zet vezetője elmondta, Gyer-
gyószentmiklóson már meg-
történt, hogy két alkalommal 
is 14 napos karantén alá he-
lyezték a létesítményt. Csík-
szeredában Antal Teréztől, a 
szociális konyha képviselő-
jétől megtudtuk, jelenleg 19 személy 
tartózkodik a menhelyen, és mivel a 
járvány miatt a helyek száma korláto-
zott, már csak 2–2 hely van szabadon 
a férfi , illetve a női bekérezkedők szá-
mára. Szászrégenben egyetlen haj-
léktalanról tudnak a városházán, 
de ahogy Márk Endre polgármester 
érdeklődésünkre elmondta, őt befo-
gadták Dédán az idősotthonba, így 
nem kell az utcán élnie ezekben a 
fagyos időkben. 

Jut minden hajléktalannak egy ágy
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GERGELY IMRE

A gyergyóremetei regionális hul-
ladéktározónál tartott sajtótájé-

koztatót csütörtökön Borboly 
Csaba, Hargita Megye Taná-
csának elnöke azzal a szán-
dékkal, hogy ismertesse: a 
frissen kinevezett megye-
menedzser, Incze Csongor 
(volt megyeitanács-alelnök) 
feladata lesz a megyei hulla-
dékgazdálkodás megszerve-

zése, beindítása. A létesítmény, 
benne minden szükséges géppel, be-

gyűjtőautókkal, 2016 májusában volt 
ünnepélyesen átadva, és azóta (az 
ünnepélyes avatáson mutatóban ösz-
szepréselt fl akonokon kívül) egyetlen 
grammnyi hulladék sem került ide. 
Hogy mi akadályozta 5 éven át ennek 
a megnyitását, azt Borboly Csaba nem 
részletezte, de annyit elmondott, hogy 
az ez ügyben végzett ellenőrzés és a 
megyeháza belső kivizsgálása is hiá-
nyosságokat állapított meg. Borboly 
közölte azt is, hogy egy újabb vizsgá-
latot is elrendelt, ugyanis azt szeretné 
kideríteni, hogy a hulladéklerakó be-
üzemelésének folyamatába bevont bá-
kói konzulens cég végzett-e egyáltalán 
érdemi munkát.

A megyei tanács közbeszerzést írt 
ki januárban a létesítmény működte-
tésére, amit azonban vissza is kellett 
vonniuk, ugyanis az érdeklődő cégek 
jelzései alapján az erre vonatkozó ten-
derfüzetben rengeteg hiányosságot 
állapítottak meg. Közel 250 pontban 
sorolták fel ezeket a hibákat – kö-
zölte a megyemenedzser, aki szerint 
ezeket a hiányosságokat kijavítani, a 
tenderfüzetet újra elkészíteni és a köz-
beszerzést újra lebonyolítani nem lesz 
könnyű feladat, egyebek közt több 
település önkormányzatával is meg-
állapodásokat kell kötni.

Hosszú folyamat

Borboly Csaba kérdésünkre válaszolva 
elmondta, nem tud egy időpontot meg-
jelölni arra, hogy mikor fog elindulni 

a remetei létesítmény. Incze Csongor 
közölte még, azontúl, hogy a tenderfü-
zet sok hibáját mind ki kell javítani, és 
amint működtető céget sikerült találni 
a hulladéklerakónak, még csak azt kö-
vetően lehet kiírni a megye területére a 
hulladék begyűjtésére vonatkozó köz-
beszerzést. Ezzel párhuzamosan pe-
dig fejlesztésre is szorul a létesítmény: 
mivel a tömbházakban élőknek nincs 
módjukban külön gyűjteni a komposz-
tálható háztartási hulladékot, Gyer-

gyóremetén szükség lesz egy újabb 
válogatóegység felépítésére is. Erre 
uniós pályázati forrásokból tervezik 
megszerezni az anyagiakat. 

Ott tartanak, mint 5 éve: újra kell kezdeni a közbeszerzést a hulladéklerakónál
• Meghiúsult a Gyergyóremetén ezelőtt 5 évvel áta-
dott Hargita megyei regionális hulladéklerakó működ-
tetésére kiírt közbeszerzés, így elölről kell kezdeni a 
folyamatot. Hogy mikor indul be valóban a létesítmény 
tevékenysége, arra még megközelítőleg sem mer jósolni 
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Előzmények
A gyergyóremetei hulladéklerakó 
a Hargita Megye Integrált Hulla-
dékgazdálkodási Rendszere című 
projekt keretében épült fel, és 
látták el a szükséges berendezé-
sekkel. Közel harminc szemét-
szállításra tervezett jármű várja 
immár évek óta, hogy munkába 
álljon, a berendezések gombnyo-
másra készek. Amint működni 
kezd, évente 49 130 tonna 
hulladék kerülhet majd ide, azaz 
napi 194,5 tonna – hangzott el. 25 
éven át fog kiszolgálni mintegy 
290 ezer Hargita megyei lakost. A 
projekt teljes értéke 164 millió lej 
– mindezt a 2016-os ünnepélyes 
avatás alkalmával írtuk.

Mutatóban álló autók. Egy ideig még nem fognak 
szemetet gyűjteni
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