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Legtöbb helyen használják
Játszóterek a székelyföldi városokban világjárvány idején
• Csíkszeredában, 
Székelyudvarhelyen és 
Gyergyószentmiklóson 
lehet használni a köz-
téri játszótereket, itt 
inkább a hűvös levegő 
tartja távol a kicsiket 
és nagyobbakat a 
szabadtéri játékoktól. 
Marosvásárhelyen 
hivatalosan le vannak 
zárva a játszóterek, és 
előre láthatóan csak 
május elején oldják fel 
a korlátozásokat.

SIMON VIRÁG

A sokak számára kényszer-
vakációnak nevezett egy 
hónapos iskolamentes idő-

szakban, különösen, hogy egyre 
szebben süt a nap és lassan melege-
dik a kinti hőmérséklet, sok gyerek 
kívánkozik a játszóterekre.

Nincs korlátozás

Csíkszeredában, mint Bors Béla al-
polgármester elmondta, a szabadtéri 
játszóterek nyitva vannak, 8-20 óra 
között lehet használni azokat. Nem-
rég elkészült a Kalász lakótelepen is 
az új tér, így azt is használhatják a 
gyermekek. Az alpolgármester sze-

rint már csak a havas, szeles idő áll-
hat a gyermekek útjába, hiszen más-
képp minden adott, hogy elfoglalják 
a szabadtéri játszóeszközöket.

Székelyudvarhelyen, mint a vá-
rosháza sajtószóvivője, Zörgő Noémi 
elmondta, a hivatal szakigazgatósá-
gának alkalmazottai ellenőrizték a 
játszóeszközöket, javításokat eszkö-
zöltek, ahol szükséges volt, s a gye-
rekek már szabadon  használhatják 
a játszótereket. 

Gyergyószentmiklóson a köztéri 
játszótereken be kell tartani a lét-

számkorlátozást, vagyis lehetőleg el 
kell kerülni, hogy túl sokan legyenek 
egyszerre a bekerített tereken, de ez az 
egyetlen kis korlátozás, amit be kell 
tartsanak a gyermekek. Mint Hegyi 
Zsuzsannától, a városháza sajtószóvi-
vőjétől megtudtuk, a játszóterek rend-
be téve várják a kicsiket, nagyokat. 
S mindenki egyformán várja a szép, 
meleg, játszóterezésre alkalmas időt.

Le vannak zárva a terek

Marosvásárhelyen nem az időjárás 
akadályozza, hogy a kisgyermekes 
szülők, nagyszülők gondtalanul 
használhassák a városi játszótereket, 
hiszen hétvégén, különösen szomba-

ton és vasárnap  20 Celsius-fok körüli 
volt délben a nappali csúcshőmér-
séklet. A város több mint két hete 
meghaladta a 3, azóta a 4 ezrelékes 
fertőzöttségi mutatót, így a játszó-
terek hivatalosan zárva vannak. Ez 
azt jelenti, hogy a nagyobb bekerített 
játszótereken piros szalag vagy táb-
la jelzi, hogy nem szabad használni 
azokat. Ez ideig-óráig állítja meg a 
kis és nagyobb gyermekeket, akik a 
tiltószalagot leszakítva hancúroznak 
a tereken. Igaz, időnként a helyi ren-
dőrök és csendőrök fi gyelmeztetnek, 
sőt büntetnek is, de ez nem riasztja 
el a szabadtérre vágyókat. A kisebb, 
nem elkerített játszótereken nincs 
tiltótábla, de itt is lehet ellenőrzés-

re, fi gyelmeztetésre számítani. Mint 
a városháza illetékesétől, Marius 
Libegtől megtudtuk, ők hivatalosan 
lezárták a játszótereket, ám remé-
lik, hogy mihamarabb kinyithatják 
azokat. Addig is minden játszótéren 
ellenőrizték a használatban levő 
eszközöket, s amelyek jelenleg a he-
lyükön vannak, azok biztonságosak. 
Néhány játszótérről leszerelték az 
eszközöket, ezeket az elkövetkező 
időben fogják visszahelyezni. Arra 
számítanak, hogy május elejére, leg-
később május 7-ig minden játszótérre 
visszakerülnek az eszközök, és hogy 
addig 3 ezrelék alá csökken a fertő-
zöttségi mutató, így majd korlátozás 
nélkül lehet újra játszóterezni.

Marosvásárhelyen tiltótáblák 
próbálják megállítani a kicsiket 
és nagyokat
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C ivil szervezetek, vállalkozók, 
iskolások és több más helyi ön-

kéntes is részt vett a harmadik alka-
lommal megszervezett nagyszabású 
akcióban: több mint háromszázan 

dolgoztak a természetbe ille-
gálisan kivitt és az utcákon 
eldobált szemét összegyűj-
tésével Zete laka község te-
rületén – jelezte lapunknak 
Gergely István, a zetelaki 
polgárőrség vezetője. Noha 
nem sikerült teljesen befe-
jezni a munkát, így is mind 

a négyszáz 120 literes zsák meg-
telt, amit a részvevőknek osztottak 
ki, ezenkívül bútorokat is találtak, 
amelyek elszállítását másképp kell 

megoldaniuk. A mintegy ötven köb-
méternyi hulladék jó részét pillepa-
lackok és egyéb italos üvegek teszik 
ki. Gergely hangsúlyozta, a környeze-
tük megtisztítása mellett nevelő célja 
is van az akciónak, hiszen el szeretnék 
érni, hogy megváltozzon a szemetelők 
mentalitása. Mindemellett abban is 
reménykednek, hogy a takarításban 
résztvevők ezek után bátrabban meg-
szólítják rokonaikat és ismerőseiket, 
ha illegálisan próbálnak megszaba-
dulni a felgyűlt hulladéktól.

„Érnie kell” a közösségnek

Nagy Attila zetelaki polgármester, 
aki szintén kivette a részét a mun-
kából, hasonló véleményen volt, 
ugyanakkor kijelentette, még „érnie 
kell” a közösségnek, hogy ne legyen 
szükség hasonló megmozdulásokra. 

„Remélem, hogy a résztvevő gyere-
kek felnőve felelősségteljesebben 
viselkednek majd, mint mi most” 
– szögezte le. Az összegyűlt szemét 
egy részét egyébként a hulladékszál-
lítási vállalat ingyenesen elviszi, a 
többi elszállítási költségét a helyi 
önkormányzat kell megtérítse.

A polgárőrség vezetője arra is 
kitért, hogy a tapasztalatok szerint 

még mindig nagy problémák van-
nak, hiszen ha egyes helyszíneken 
csökkent is az illegális hulladék 
mennyisége az elmúlt évekhez ké-
pest, máshol ez emelkedett. Éppen 
ezért úgy döntöttek, hogy vadka-
merákat fognak felszerelni, több 
problémás résznél, hogy beazonosít-
hassák a szemetelőket, akiket a ha-
tóságok fognak számon kérni. Nagy 

Attila rámutatott: ha a lakók fejlesz-
téseket szeretnének az utcáikban, 
akkor elvárja, hogy ott tisztaság is 
legyen, hiszen az is a közösség ér-
deke. „Nem is értem, hogy miért kell 
szétdobálni a hulladékot, amikor a 
szemételszállítási díjat úgyis ki kell 
fi zesse mindenki” – jegyezte meg. 
Hozzátette, hogy minél előbb pá-
lyázni szeretnének egy hulladékud-
var létrehozása érdekében, ahová 
nagyobb, már nem használt tárgya-
ikat – például bútorok – vihetik el a 
lakók. A szemétgyűjtési akció közös 
ebéddel zárult, a polgárőrök ugyan-
akkor bemutatták új szolgálati autó-
jukat, amelyet az Országos Polgárőr 
Szövetség (OPSZ) közbenjárásával a 
magyar kormány jóvoltából kaphat-
tak meg. Ez lényegesen megkönnyíti 
a csapat munkáját.

Ha egy részen csökken is az eldobott szemét mennyisége, máshol nő
• A környezet megtisztítása mellett nevelési célja is volt a 
zetelaki polgárőrség által felügyelt szombati szemétgyűjté-
si akciónak, amelyen több mint háromszázan vettek részt. 

Négyszáz darab 120 literes zsákot 
töltöttek meg szeméttel
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