A

kukoricaföldi

táblaforgató

felforgató.

Forgatók?

Égési

sérüléseket,

áramkimaradásokat is okozhatnak a metszetlen fák. Vegyük fel a kesztyűt a fő
allergiafelelős ellen!
Ismeretlen, ismert és kiszámíthatatlan tettesekről szólnak városüzemeltetési
híreink
Az ismeretlen tettes
Ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az a személy, aki a kukoricaföldi
lakók kérelmére az elmúlt héten kihelyezett sebességkorlátozó táblák elforgatásával,
kicserélésével szórakozik a városrész több pontján. A Békefi Antal utcából érkezett
bejelentés hétfőn, hogy az utca Munkácsi utca felőli végénél elforgatták a jelzőtáblákat.
Aki

ismeri

a

KRESZ-szabályokat,

az

tudja,

hogy

korlátozott

sebességű

övezet

kijelölésénél két tábla kerül kihelyezésre, az egyik a sebesség korlátozására int, a másik
feloldja

azt.

A

táblák

elforgatásával,

kicserélésével

az

ismeretlen

tettes

új

sebességkorlátozó övezeteket jelölt ki, persze csak átmenetileg, hiszen munkatársaink –
amilyen gyorsan csak észlelni tudják – visszaforgatják, visszacserélik a táblákat.
Szabálysértésekről szóló kormányrendelet mondja ki, hogy „Aki jogosulatlanul közúti
jelzést elhelyez, megváltoztat,

felismerhetetlenné

tesz,

működtet,

vagy eltávolít,

ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható”. Mivel nem egyszeri esetről van szó, a
kukoricaföldi táblamozgatóra már többször ezen összeghatárig terjedő büntetést lehetett
volna kiróni, de egyelőre nincsen szemtanú. Ezúton is kérjük a lakosságot, hogy ha
bármiféle

információjuk

van

azon

személyekről,

akik

ezeket

a

cselekményeket

végrehajtják, jelezzék azt a polgármesteri hivatal
felé. „Zirc, a nyugalom bakonyi szigete” címmel
jelent meg cikk a Veszprém Megyei Naplóban,
amelyből

kiderül,

hogy

a

legjobb

bűnügyi

statisztikával Zirc rendelkezik a megyebeli városok
közül. A tavalyi évben összesen 136 bűncselekményt
követtek el, vagyis alig 19 jutott ezer lakosra. A
bűnügyi

statisztikát

holmi

szabálysértések

szerencsére nem rontják le, de akkor lehetne igazán
örülni

ezeknek

a

híreknek,

ha

nem

kellene

városunknak – most már egyre gyakrabban –
rongálásra,

közterületi

csúfításra,

vagy

jelen

esetben táblamozgatásra ébrednie.
A feloldó tábla helyes testtartása a
Munkácsi
végénél

utcában,

a

Békefi

utca

Az ismert tettes
Irtás. Ehhez az utcához is kihelyezésre került

sebességkorlátozó tábla, de ez a kis fejezetünk nem erről szól, hiszen a tettes ismert: a
parlagfű,

amelyet

irtani

kell,

így

lehet

védekezni

ellene.

Ez

kötelessége

a

földhasználóknak és ingatlantulajdonosoknak. Különben… Dühbe jövünk? Nem, dühbe
nem jövünk, hiszen van hivatalos eljárás. A parlagfű elleni védekezést külterületen a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, belterületen a jegyző ellenőrzi. Ha az ellenőrzés
során megállapítható, hogy a földhasználó vagy az ingatlantulajdonos nem tett eleget
védekezési kötelezettségének, közérdekű védekezés rendelhető el. Ehhez nem szükséges
az ő előzetes beleegyezésük, a hatóság és az általa megbízott, kaszálást végző vállalkozó
az érintett területre beléphet, sőt lezárt területet is felnyithat. A parlagfű-mentesítési
kötelezettség

kiterjed

az

ingatlan

előtti

zöldterületre és az árokra is. Ha ezeket rendben
tartják, ápolják a tulajdonosok, nem szükséges
külön intézkedés.
Végül

a

tettes

pontos

személyleírása:

a

parlagfű a legtöbb allergiás panaszért felelős,
rendkívül életképes növény. Virágzati bimbóit
júniusban kezdi fejleszteni.
Aki látja a képen látható tettest, de nincsen
felhatalmazása annak irtására, kérjük, jelezze a gondatlanságból elkövetett problémát.
A kiszámíthatatlan tettes
Maradunk a növények világánál. Az alábbiakban szintén kárt – de azt az előbbitől
eltérő módon – okozó növényről, a fáról lesz szó. Annak is egy különleges fajáról: a
villanyvezeték alatti fáról. Kiszámíthatatlan, de mégis kiszámítható tettes. Kiszámítható,
hiszen 1 kilowattos feszültségszintig (a lakóházak közötti vezetékek nagy része ilyen) 1-1
méter távolságot meg kell tartani a fa tetejétől. Míg az ismert tettest kaszálni, a
kiszámíthatatlan

tettest

metszeni

kell. Kiszámíthatatlan, hiszen a nem
megfelelően

gondozott fákon akár

emberi életek is múlhatnak. Az eset
ugyan nem Zircen történt, de tavaly
egy

kislány

szenvedett

égési

sérüléseket, amikor felmászott egy
eperfára, s annak ága – meghajolva
a gyerek súlya alatt – az alatta lévő
vezetékkel

érintkezett.

A

sok

bosszúságot okozó, akárcsak néhány
Balesetmegelőzés

a

Széchenyi

városüzemeltetési osztály)

utcában

(Fotó:

perces

áramkimaradásokat

előidézhetik

a

vezetékhez

is

közelre

magasodó fák, hiszen a belógó ágak már közepes szélben is üzemzavart okozhatnak. Az
e-on felhívja a figyelmet, hogy a gallyazás idejére természetesen áramtalanítani kell az
adott vezetékszakaszt, ezért annak tervezett időpontját legalább 30 nappal előre,
lehetőleg írásban kell bejelenteni az áramszolgáltatónak, hogy térítésmentesen elvégezze
a feszültség-mentesítést.
A városunkban elvégzett gallyazási munkálatokat elég sok kritika érte, nyilván azért,
mert a szolgáltató által végrehajtott metszésnél nem érvényesülnek a növényvédelmi és
esztétikai szempontok. Ezért is javasolják a tulajdonosoknak, hogy ők metsszék saját
fáikat, megóvva ezzel a növény szépségét és megelőzve egyben a bajt.
Kelemen Gábor

