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Fogorvosi ügyelet
A Hargita Megyei Fogorvosi Kamara értesítése szerint október
14-én, szombaton és 15-én, vasárnap Csiszér Katalin fogorvos
látja el a fogászati sürgősségi
ügyeletet Csíkszeredában. A
betegek mindkét nap 9 és 12 óra
között a Szék út 134. szám alatt
kereshetik fel az orvost.

Előfizetésért
hívjon:
0266-372370

Néha ráfizet a hulladék-elszállításra az Eco-Csík Kft.

Szélmalomharc a szemetelőkkel

FOTÓ: GECSE NOÉMI

A hulladékgazdálkodással megbízott
Eco-Csík Kft. 11 munkatársát bízták meg
azzal, hogy naponta
körbejárják Csíkszere-
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dát, és rendszeresen
takarítsák ki a hulladékgyűjtők környékét. Azonban mintha
szélmalomharcot
vívnának, egyes gyűjtőpontok közelében
állandóan ott van a
szétdobált szemét.

„N

ap mint nap a szemeteskukák körül ólálkodnak a guberálók,
kiszedve az eldobott szemetet, amit befúj a szél a földszinti ablakon. Nemcsak a Mérleg
utcában, a régi temető mellett,
hanem a Lendület sétányon a
Hargita Megyei Vérközpontnál
és a Pacsirta utcában is szoktam hasonlót látni” – panaszkodott egy Mérleg utcai lakó.
A felsorolt helyszínek mellett
más övezetekből is jelentettek
hasonló problémát a városiak.
„Jóformán el sem tudom vinni a szemetes zacskót a tárolóig, már veszik is ki a kezemből
a kukázók, aztán már szedik
is szét a tartalmát” – jegyezte
meg egy másik lakó a Decemberi Forradalom utcából.

Sűrűbben takarítják a Hargita Megyei Vérközponthoz közeli hulladéktárolók környékét

Pál Tamás. Példaként említette,
hogy egyik hulladékgyűjtő pontnál reggel 8 órakor takarított a
cég munkatársa, amikor alig két
órával később visszamentek a
helyszínre, már megint szanaszét hevert a sok szemét a tárolók mellett. Hozzátette, ők,
mint szolgáltató cég, mindent
megtesznek annak érdekében,
hogy rendszeresen elszállítsák
a hulladékot, naponta többször
is kitakarítják a hulladéktárolók környékét, tájékoztatják a
lakókat, hogyan kell rendeltetésszerűen használni a tárolókat. A rendőrség segítségét is
kérik, hogy megakadályozzák
az újrahasznosítható hulladék
eltulajdonítását. „Utóbbi ügyben
feljelentést is tettünk a rendőrEllenőrizték a hulladékgazdálkodót ségnél, most várjuk, hogy ők is
lépjenek. Ezeken kívül nem tudom még mit lehetne tenni a
Pál Tamás, a hulladékgazdálkodással foglalkozó Eco-Csík probléma megoldására” – vetette
Kft. igazgatója megkeresésünk- fel az igazgató. Elmesélte, hogy
re elmondta, a probléma nem egy alkalommal a Decemberi
új keletű, még fel is jelentették Forradalom utcai tárolónál látta,
hogy a kukázók megálltak egy
a vállalatot a hatóságoknál, két
lovas szekérrel, rájuk szólt, hogy
hete ellenőrzést tartott náluk a
Hargita Megyei Környezetőrség ha már szétszórták a hulladékot,
és a Hargita Megyei Közegés- szedjék is össze maguk után, vázségügy is. „A hatóságok is meg- laszul megfenyegették. „Amelértették, hogy milyen helyzettel lett, hogy lopják a guberálók a
állunk szemben” – magyarázta hulladékot, még pluszköltséget

is előidéznek azzal, hogy folyton
kell utánuk takarítani, ráadásul
tönkreteszik a kukákat is” – jegyezte meg. A cég nemrégiben
hozzáfogott a tárolók karbantartásához, többek között kicserélik a földbe ásott kukáknál is a
tönkrement alkatrészeket.

A lakók is tehetnének érte
Mint Pál Tamás elmagyarázta, a szolgáltatónak azt lehetne
felróni, ha tele volnának a tárolók, és nem lenne ahová eldobni a szemetet. De gyakran
előfordul, hogy a tárolók majdnem üresek, és úgyis szét van
szórva a szemét a környéken.
A lakók között is akadnak olyanok, akik a tároló mellé teszik a
szemetet, pedig ez törvénytelen
hulladéklerakásnak minősül.
Megemlítette, hogy voltak, akik
azt javasolták, kerítsék körbe a
kukákat rácsos, hálós kerítéssel, azonban elmondta, Sepsiszentgyörgyön így jártak el, de
nem vált be. „Ebben az esetben
ugyanis nem a tároló, hanem a
kerítés mellé tették a szemetes
zacskókat, ehhez még hozzájöttek a guberálók, akik szétszórták ezek tartalmát. A probléma
nem oldódott meg” – vázolta a

helyzetet Pál Tamás. Szerinte már az sokat jelentene, ha
a szemetet a tárolóba dobnák
az emberek. Pozitív példaként
említette, hogy a Jégpálya lakótelepnél és a Piac utcában
nincsenek gondok a földbe ásott
kukáknál, holott azok sincsenek körbekerítve.

58 hulladékgyűjtő pont
Csíkszeredában 58 hulladékgyűjtő szigetet tartanak nyilván,
ezeket helyszínektől függően
naponta vagy valamivel ritkábban, rendszeresen ürítik. Az
Eco-Csík 11 munkatársa pedig
ezeknél a gyűjtőpontoknál naponta háromszor takarít. Pál
Tamástól tudjuk, hogy vannak
helyszínek, amelyekre különös figyelmet fordítanak. Ilyen
például a Lendület sétányon
a Hargita Megyei Vérközponthoz közeli gyűjtőpont, amelynek
környékét nemrég fertőtlenítették, és naponta kétszer is elszállítják a hulladékot, bár ez
pluszkiadást jelent a cégnek.
Ott naponta háromszor takarítanak, tekintettel az egészségügyi intézmény közelségére.
BARABÁS HAJNAL

Lomtalanítás több csíki településen
Őszi lomtalanítási akciót tartanak az Eco-Csík Kft.
regionális hulladékgazdálkodási vállalat kiszolgálási
területén október 17. és 31. között – számolt be érdeklődésünkre Pál Tamás.
Az említett cég ügyvezető igazgatója hozzátette, ezzel az alkalommal ingyenesen
elszállítják a családi házak
lakói és a cégtulajdonosok
által a kapuk elé kirakott,
lomtalanításból származó
hulladékokat (legyen az bútor, elektronikai cikk, papír,
műanyag, üveg – kivéve az

építkezésből származó, illetve a veszélyes hulladékokat).
Akik nagyméretű elektronikai készülékeket adnak le, 20,
illetve 10 lej értékű ajándékutalványban is részesülnek.
Pál Tamás azt is kifejtette,
azért szervezik meg rendszeresen a lomtalanítást, mert
szeretnének minél több hulladékot újrahasznosítani – az
akció szerves része elképzelésük megvalósításának –, másrészt a lakók részéről is nagy
igény van rá. Kifejtette, rendszerint többen is megkeresik
őket azért, hogy érdeklődje-

nek, mikor szállítják legközelebb el a megunt, nem használt
eszközöket. Az őszi lomtalanítási akcióba az alábbi prog-

ram szerint kapcsolódhatnak
be az érintett csíki települések. (K. K.)
FORRÁS: ECO-CSÍK KFT.

Elszállítás dátumaTelepülések
Október 17.Csíkszentsimon község
Október 19.Madéfalva, Csíkszentmárton községek
Október 20.Csíkszentgyörgy község
Október 23.Tusnád, Csíkszentmihály községek
Október 24.Csíkkozmás község
Október 25.Csíkszentimre, Kászonaltíz községek
Október 26.Csíkszentkirály, Csíkrákos községek
Október 27.Csíkszentlélek község
Október 25-31.Csíkszereda

