
Az első jelentősebb hómennyiség 
lehullása nem okozott jelentős 
fennakadásokat a sem a városi, 
sem pedig az országúti közle-
kedésben a megye területén. A 
magasabban fekvő szakaszok 
viszont most is veszélyesebbek-
nek bizonyultak: a Kalonda-tetőn 
több kamion elakadt, a bucsin-
tetői úton ideiglenes forgalom-
korlátozás lépett érvénybe.
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Csíkszeredában a városi busz
társaság diszpécserszol gá
latától érdeklődtünk, 

hogy a hajnali órákban már dolgo
zó autóbuszvezetőknek okozotte 
nehézséget a csütörtök éjjel hullott 
hó. A Goscom munkatársa lapunk
nak azt mondta, nem tapasztaltak 
fennakadást a hó és a csúszós út 
miatt a városban sem a hajnali, sem 
pedig a déli órákban. Hozzátette, 
Hargitafürdőre is gond nélkül fel 
lehetett jutni a menetrend szerint 
közlekedő autóbusszal. 

– Tudomásunk szerint le vol
tak szórva az utak, egyik sofőrünk 
sem jelentette, hogy nehézségek
kel szembesült volna a délelőtti 
órákban – számolt be. 

Néhány autós viszont azt je
lezte szerkesztőségünknek, hogy 
a reggeli órákban nem volt a vá
ros minden útszakasza csúszás
gátlóval leszórva, Zsögöd irányá
ból nehéz volt megközelíteni a 
városközpontot, többek között 
a Puskaporos utcán is járművek 
csúsztak meg. 

Tóth László, a hóeltakarítással 
megbízott AVE  Kft. igazgató
ja szerint folyamatosan szórták 
a város utcáit csúszásgátlóval. 
Megkeresésünkkor éppen a vá
rosszéli útszakaszok csúszásmen
tesítésén dolgoztak. 

– Ezt egészen addig folytatjuk, 
amíg a havazás tart – közölte.

 –Nem volt probléma a ha
vazás miatt a Székelyudvarhely 
és Csíkszereda közötti útszaka
szon: a Hargitán – szakkifeje
zéssel élve – fekete út volt, amit 

csak szórni kellett – mondta el 
Cătălin Romanescu, az Orszá
gos Útügyi Igazgatóság Hargita 
megyei kirendeltségének igaz
gatója. 

Az éjszakai havazást követő
en elindultak a hóekék, és csú
szásgátló anyagot is szórtak az 
utakra. Egy olvasónk elmondása 
szerint akadozott a forgalom a 
délelőtti órákban a Csíkszereda–
Gyergyószentmiklós út 
Gyergyóhoz közeli szakasza
in, itt ugyanis lassan haladt a 
hóeltakarítás, a szórás nyomán 
keletkezett latyak is megnehezí
tette az autósforgalom előrehala
dását. 

– A kritikus pontok a Bucsin
tetőn, Gyergyó térségében, a 
Gyilkostó környékén, valamint 
Borszéken voltak – részletezte 
az útügy igazgatója. Közölte: 
felkészülten várták a havazást, 
járműveik a havazás ideje alatt 
folyamatosan járják és tisztítják 
az utakat. 

Székelyudvarhely:
meghibásodott a hóeke
Székelyudvarhelyen nem volt 

zökkenőmentes a közlekedés a 
reggeli órákban, a városon kí
vül – a Kalondatetőn, ahol 
több kamion is elakadt, vala
mint Máréfalván – két baleset 
is történt a csúszós út miatt, 
szerencsére egyik sem járt súlyos 
személyi sérüléssel. Hajnali fél 
ötkor kezdett havazni, a városi 
hószolgálat, vagyis a polgármes
teri hivatal munkatársai azonnal 
hozzáfogtak az akadálymentesí
téshez – pechjükre a tavaly vásá
rolt multifunkcionális hóeke fel
mondta a szolgálatot: kiszakadt 
az olajtömlője. A gépet délelőtt 
tízre sikerült üzembe helyez
ni, addig a városban az intenzív 
forgalomnak köszönhetően már 
„feketék” lettek az utak – ehhez 
hozzájárult a hajnalban kiszórt 
sós homok is. 

Idén egyébként kétszáz köbmé
ter homokot és ugyanennyi tonna 

sót vásárolt a hivatal. Ülkei Zoltán 
városgazdálkodási osztályvezető sze
rint „ez ki kellene tartson tavaszig”. 

Ideiglenes korlátozás
a Bucsin-tetőn
A havazás miatt néhány órára 

forgalomkorlátozás lépett érvénybe 
a Parajdot Gyergyószentmiklóssal 
összekötő bucsintetői úton: nem 
haladhattak át a 7 tonnánál sú
lyosabb járművek – tájékoztatott 
a gyergyószentmiklósi rendőrség 
közlekedési osztályának vezetője. 
Marian Toader szerint baleseteket 
nem jegyeztek.

Gyergyószentmiklóson csütör
tökön hajnalban elkezdték a csú
szásgátlóként szolgáló homok el
szórását a forgalmasabb útszakasz
okon. A hóeltakarítás folyamatos 
lesz – ígéri a mellékgazdaság vezető
sége, a járdákat viszont az épülettu
lajdonosok kell tisztán tartsák. Aki 
elmulasztja ezt, a helyi rendőrség 
figyelmeztetésére, majd büntetésre 
számíthat.
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Körkép

Egy olyan csodálatos országban élünk, ahol 
minden esztendőben, úgy november-december 
tájékán történik valami váratlan dolog: lehull az 
első hó. Érkezhet túl korán vagy akár túl későn, ez 
nem oszt és nem szoroz, minden egyes alkalommal 
a meglepetés erejével hat, legtöbbünket felkészület-
lenül ér. Hiába hangoztatják hetekkel korábban 
a hóeltakarítással megbízott cégek, intézmények 
illetékesei, hogy felkészültek, a meglepődés arcmi-
mikája leginkább náluk dominál. Váratlanul ér-
kezett a hó? Miért is csodálkozunk, hisz december 
van, nem a hóesés ideje.

Udvarhelyen tegnap hajnali fél ötkor érkezett az idei első 
komolyabb „égi áldás”, hat órakor már korcsolyapálya volt az 
egész város, késve és döcögősen indult be az utak leszórása. Úgy 
tűnik, nemcsak az emberek, a gépek sem voltak megfelelően 
előkészítve, ugyanis a polgármesteri hivatal által tavaly vásá-
rolt multifunkcionális szórógép remekül rátippelt a kalendá-
riumi napra, és szinte azonnal csütörtököt mondott. Jöhetett 
hát a lapátbrigád!

De jócskán akadtak gépkocsi-tulajdonosok is, akik addig 
halasztgatták a téli gumira való áttérést, hogy időhiány miatt 
erre ma reggel sem kerítettek sort, kockáztattak és vesztettek, 
jó napot szerezve emígy a közlekedésieknek. Sajnos balesetek 

is voltak, szerencsére nem jártak személyi sérüléssel, s mivel az 
anyatermészet ezúttal beérte egy enyhe kis figyelmeztetéssel, 
így összegezve elmondhatjuk, viszonylag olcsón megúsztuk. 
Arra azonban kíváncsi lennék, ha a következő télen csak ja-
nuárban hull le az első hó, akkor is ugyanígy meglepődünk 
az érkezésén?

Szerintem tanulni kellene a marketingesektől. Fogadni 
mernék, hogy a karácsony érkezése senkit sem érint majd várat-
lanul, a reklámszakemberek már november elején megkezdték 
hadjáratukat, pofátlanul tolva minduntalan a képünkbe: ideje 
elkezdeni az ünnepi bevásárlást! Az első hó érkezésével most már 
eme tevékenységük is létjogosultságot nyert. Sajnos a gazdasági 
válság a szememben csak tovább súlyosbítja azt az eszméletlen 

költekezést, amit minden ünnep alkalmával újra és 
újra megismételünk. Nem csoda, hogy az üzletek is 
felismerték az emberekben rejlő vásárlási kényszert, 
így időben elkezdték a karácsonyi dömpinget az 
agymosó zenével és reklámokkal, addig, amíg van 
mit a vásárlóknak a tejbe aprítani. Ennél jobban 
nem is lehetne optimalizálni a vásárlási feltételeket, 
és beszűkíteni az emberek tudatát úgy, hogy csak a 
karácsony lebegjen a szemünk előtt. És lebeg is, mert 
remekül asszisztálunk ehhez a készülődéshez, ami-
nek végeredménye a hosszú hetekig tartó vásárlás: 

hiszen van idő és van választék, és ha be is szereztük azt, amit 
akartunk vagy gyermekünk kívánt, láthatunk jobbat, jó áron, 
amit még érdemes pluszban a kosárba tenni. Így adódik az a 
helyzet, hogy amíg van pénzünk, van ajándék is.

Netalán anyagi gondban a család? Gond egy szál sem, a 
bankok szintén agymosó karácsonyi pompa keretében buzdíta-
nak hitelfelvételre. Így történhet az, hogy akkor is tudunk költe-
kezni, ha üres a pénztárcánk, annak ellenére, hogy tudatában 
vagyunk, jön majd egy újabb szűk esztendő, amikor még jobban 
össze kell húznunk a nadrágszíjat. Amondó vagyok, hogy ha 
valaki az anyagiak nélkül nem találja meg ebben az ünnepben 
a szépet és a jót, inkább hagyja ki. Olcsóbban megússza, mint 
mi az első havat.ww

Megúszhatjuk ilyen olcsón
a karácsonyt is?

                           NézőpoNt n Szász Csaba

hirdeTés

Csíkszereda területén jól lehetett közlekedni, a városszéli szakaszokon kevésbé fotó: csíki zsolt

hargitanépe

Nem oKozott NAgyoBB feNNAKAdáSt Az elSő hó

Kamionstop
a Bucsin-tetőn 


