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0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 
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Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.

Telefonszolgálat:

Hon lap: www.udvarhelyi-hirado.ro

Megjelenik munkanapokon. 
Kiadó: Udvarhelyi Híradó Kft. 
ISSN: 1844-430X

Főszerkesztő: Szőke László
Főszerkesztő-helyettes: Széchely István

Tartalomigazgató: Szüszer-Nagy Róbert
Ügyvezető: Deák Sándor 

Szerkesztőségi ta gok:  Dávid Anna 
Júlia, Dósa Ildikó, Fülöp-Székely 
Botond, Jánosi András, Kovács Eszter, 
Pál Gábor, Veres Réka (aktuális)
Fazakas László (bírósági tudósító)
Zátyi Tibor (sport)
Molnár Melinda (hit-vallás)
Barabás Ákos, Pál Árpád (fotó)
Sólyom Erika (olvasószerkesztő)
Tördelőszerkesztők: Bordi Tamás, 
Csáki Ferenc, Szász Éva

Lapmunkatárs: Oláh István

Műsormelléklet: Gräf Botond
Apróhirdetés: Bálint Erika
Reklám: Bodó Barna

     

Több térfigyelő kamerával figyelné a hulladéklerakókat a helyi rendőrség

Csökkent a kihágások száma

Nemcsak a szeméttárolók 
mellé illegálisan lerakott 
hulladék jelent gyako-

ri problémát Székelyudvarhe-
lyen, hanem az is, hogy a rácsos 
szemétgyűjtők hulladékbedobó 
nyílásán guberálók másznak 
be, és kikotorásszák a szeme-
tet a kukák mellé. Olyan is van, 
ahol a rácsos ajtóról hiányzik a 
lakat, így a kóbor állatok is hoz-
záférnek a szeméthez. A lakó-
kat a tárolók mellé illegálisan 
lerakott építkezési hulladék, a 
kidobott bútorok látványa is za-

varja, de nem mindenki tudja, 
mit tehet, ha szabálytalansá-
got észlel.

Eltűnt a lakat

A Győzelem utca egyik lakója 
éppen a szeméttárolóhoz tartva 
elmondta, régebben be volt zár-
va a rácsos építmény ajtaja, de 
mindenkinek kulcsa volt hozzá a 
kis bedobónyílások kialakításá-
ig. Náluk viszont a hulladéktároló 
ajtaján lévő lakatot ismeretlenek 
eltávolították, így már bárki be-

mehet oda. Úgy véli, nem szép 
látvány és zavarja az ott élőket a 
földön szétszórt szemét, amit rá-
adásul a szél is széthord.

Tettenérések, bírságok

Az elmúlt időszakban a tör-
vénytelen szemetelés megféke-
zésére kamerákat helyeztek ki 
egyes szeméttárolók mellett, és 
a közeljövőben tovább bővítenék 
a megfigyelt területek számát – 
közölte László Szabolcs, a Szé-
kelyudvarhelyi Helyi Rendőrség 
vezetője. Hozzátette, noha jelen-
leg is előfordulnak ilyen esetek, 
az előző évekhez viszonyítva 
csökkent a kihágások száma.

A helyi rendőrség nem csak 
bünteti, össze is szedeti a sze-
metet azzal, akit tetten ér. Ter-
mészetes személyek esetében 
100-tól 500 lejig terjed a bünte-
tés, míg a jogi személyek 500–
1000 lejes bírságot kaphatnak. 

A kukák mellé illegálisan le-
rakott hulladék mennyiségének 

függvényében a hulladékgaz-
dálkodási vállalat a lakástulaj-
donosi társulásnak számlázza 
ki a pluszköltségeket, így a la-
kók zsebe bánja annak elszál-
lítását. Amennyiben a helyi 
rendőrségnek sikerül azonosí-
tania a törvénytelenül lerakott 
hulladék gazdáját, az ő nevé-
re számlázzák ki az elszállítás 
költségét. Az akció kezdete óta 
harminchat alkalommal róttak 
ki pénzbírságot törvénytelen 
szemetelés miatt. 

A helyi rendőrség továbbra 
is a lakosság együttműködé-
sét és segítségét kéri: ha észle-
lik, hogy valaki nem a megfelelő 
helyre rakja le a szemetet, vagy 
illegális hulladékot szállít a tá-
rolóhoz, illetve kukában turkáló 
egyéneket látnak, mielőbb érte-
sítsék a helyi rendőrséget. Be-
jelentéseiket a 0372-100166-os 
vagy a 0266-210210-es telefon-
számon tehetik meg.

VIGH. M. ZSÓFIA

Nem csak a kukákba, melléjük is jut szemét bőven

Egy táskát lopott el a visszaeső bűnöző

Az illegális szemétlerakás elleni akciójuk kezde-

te óta már harminchat alkalommal büntetett a 

Székelyudvarhelyi Helyi Rendőrség a vonatkozó 

előírások megsértése miatt. A jövőben bővíte-

nék a hulladéktárolók mellett felszerelt mobil 

térfigyelő kamerák számát.

FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

FOTÓ: PÁL ÁRPÁD

Táskát lopott el egy autóból, 
ám a hatóságok pillanatok alatt 
elfogták az udvarhelyszéki gya-
núsítottat. Kedd délután három-
negyed egykor értesítették a 
Székelyudvarhelyi Helyi Rend-
őrséget, hogy a Fások utcájában 
személygépkocsiból tulajdoní-
tott el egy táskát P. D., majd el-
rohant. László Szabolcs, a helyi 
rendőrség vezetője érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy fél perc 
alatt értek ki a helyszínre, ahol 

időközben az utcabeliek igye-
keztek feltartani a tettest. A he-
lyi rendőrök menekülés közben 
fogták el, megbilincselték, majd 
átadták az állami rendőrség-
nek. László Szabolcs elmond-
ta, hogy a gyanúsított visszaeső 
bűnöző: P. D. megközelítőleg 
egy éve szabadult a börtönből, 
több lopással is gyanúsítják, ám 
ezeket eddig nem lehetett rábi-
zonyítani, a nyomozás több szá-
lon folyik. (VERES RÉKA)

Téves információt közöltek

Téves információkat közölt lapunkkal Szentegyháza Polgármes-
teri Hivatala a helyi kórházi egység gyerekgyógyászati részlegé-
nek felújítását végző céggel kapcsolatban. Szerdán megjelent, 
Közpénzek nyomában című írásunkban ezért az jelent meg, hogy 
2016-ban közvetlen vásárlással a Vallum Kft.-t bízták meg a felújí-
tás megtervezésével. Mint kiderült, a Vallum Kft. valóban kivette 
részét a felújítás előkészítéséből, azonban csak költségfelmérést 
végzett. A tenderen végül a Piramis Kft. kapott megbízást a mun-
kálatok elvégzésére.

Másodjára rendezik meg Szé-
kelyudvarhelyen a Hargita Me-
gyei Gyógyszerésznapokat, a 
megnyitó holnap délután két 
órakor lesz a városháza Szent 
István Termében. A programso-
rozat elsősorban a szakmabe-
lieket segíti, hisz lehetőségük 
nyílik megismerkedni a tudo-
mányos kutatások aktuális 
eredményeivel. Idén a fő temati-
ka a központi idegrendszer és a 

tápcsatorna gyógyszeres keze-
lése. A meghívott előadók közül 
többen a Debreceni Egyetem, il-
letve a Marosvásárhelyi Orvosi 
és Gyószerészeti Egyetem ok-
tatói, de lesz előadó a Pécsi Tu-
dományegyetemről, valamint a 
székelyudvarhelyi városi kór-
ház egyik gyermekgyógyász 
szakorvosa, Koncsag-Szász 
Előd is beszámol a gyermekko-
ri hasmenés kezeléséről.

GyógyszerésznapokLopott, azonnal elfogták
ILLUSZTRÁCIÓ




