
„Lejárt a szerződésünk 
a korábban megbízott 
szemételszállítási vál-

lalattal, így újabb közbeszer-
zési eljárást hirdettünk, amit 
egyedüli  jelentkezőként a 
mezőcsávási székhelyű Sylevy 
Salubriserv Kft. nyert meg, még 
tavaly ősszel” – fejtette ki la-
punknak Farkas Mózes bögözi 
polgármester. Mint mondta, az 
előzőnél lényegesen előnyö-
sebb ajánlatot fogadott el az ön-
kormányzat, hiszen a cégeknek 
nagyjából tíz lejjel kevesebbet 
kell fizetniük a szemét köbmé-
terének elszállításáért, a ter-
mészetes személyeknek pedig 
körülbelül egy lejjel csökken a 
havidíjuk. Így most a lakóknak 
havi 4,76 lejbe, míg a cégeknek 
59,5 lejbe kerül a szolgáltatás. A 
háztartásoktól kéthetente fog-
ják elvinni a szemetet. A pol-
gármester úgy tudja, hogy az 
érintettek 90–95 százaléka már 
meg is kötötte a szerződést a 
szolgáltatóval, mások nem tar-
tózkodtak otthon, amikor ez 
ügyben keresték őket. Azt ígér-
te, a hivatal munkatársai újból 
fel fogják keresni azokat, akik 
még nem írták alá a dokumen-
tumokat. Ezzel kapcsolatban 
Vágási Levente, a szolgáltató te-
rületi igazgatója lapunknak azt 
nyilatkozta, hogy nagyjából két 
héten belül megoldódik a prob-

léma. Azt is megtudtuk tőle, 
hogy a községben összegyűjtött 
hulladékot a segesvári szemét-
telepre fogják szállítani. Az ön-
kormányzat és a vállalat közötti 
szerződés négy évig érvényes, 
azonban bármikor fel lehet bon-
tani, ha gondok merülnek fel 
vagy változnak a körülmények.

Szelektív hulladékgyűjtés

Elsősorban környezettu-
datossági szempontból fon-
tos a szelektív hulladékgyűjtés 
megszervezése, de ez a szol-
gáltatónak is jó, hiszen így érté-
kesítheti az újrahasznosítható 
szemetet, pluszbevételre tehet 
szert – magyarázta Farkas Mó-
zes. Rámutatott, a lakóknak is 
meg fogja érni, ha külön gyűj-
tik a papírt, a fémet, az üveget, 
a műanyagot, illetve a háztartá-
si szemetet, hiszen így még az 
említettnél is kisebb havidíjat 
kell majd fizetniük. A szelektív 
hulladékgyűjtés megszervezé-
se érdekében már egyeztetett 
is a szolgáltatóval, amely szin-
tén támogatja az ötletet. Vá-
gási Levente elmondta, hogy a 
községhez tartozó minden fa-
luban elhelyeznek nagyobb tá-
rozókat, de a háztartásoktól is 
begyűjtik a szétválogatott hul-
ladékot. Utóbbihoz nem tudnak 
külön kukákat biztosítani a la-

kónak, ezt mindenkinek ma-
gának kell megoldania. „Egyik 
héten a háztartási szemetet, 
másik héten a szelektíven gyűj-
tött hulladékot szállítanánk el” 
– vázolta az elképzelést.

Óvni kéne a természetet

Az utóbbi években sokszor 
változott a szemételszállító 
szolgáltató a községben, ezért 
Székely Imre agyagfalvi lakos 
reméli, hogy a mostani szerző-
dés tartósabb lesz az előzők-

nél. Ő fontosnak tartja, hogy ne 
környékünkön tárolják az ösz-
szegyűjtött hulladékot, hiszen 
az idővel „mind a mi nyakunkba 
folyik vissza”.  Örül, hogy keve-
sebbet kell fizetni az elszállí-
tásért. Székely arra is felhívta 
a figyelmet, hogy mivel csak 
kéthetente viszik el a szeme-
tet, sokan vannak, akik ezt nem 
várják ki, és az erdő szélén sza-
badulnak meg a hulladéktól. Ezt 
elítélendőnek tartja, mint fogal-
mazott, „itt kezdődnek a prob-
lémák”.

Farkas Mózes kijelentette, 
az egyik legfontosabb dolog, 
hogy ne a patakok vagy éppen 
a Nagy-Küküllő partján kössön 
ki a lakosság szemete, de az is 
lényeges, hogy ne az udvaro-
kon égessék el. Erről beszélt is 
a községben élőkkel, de azt lát-
ja, hogy sok esetben az emberek 
mentalitásváltására van szük-
ség. Hangsúlyozta, nagyobb 
problémákat nem tapasztalt ez 
ügyben, de kisebb gondok min-
dig vannak.
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Maros megyei szolgáltatóval kötöttek szerződést, a szelektív hulladékgyűjtést is megszervezik

Csökkent a szemétdíj Bögözben

Mezőcsávási céget bíztak meg a szemételszállítással. Kéthetente viszik el

A természetes személyeknek és a cégtulajdo-

nosoknak is kevesebbet kell fizetniük ezentúl a  

szemételszállításért Bögöz községben, miután 

az önkormányzat egy Maros megyei céggel 

kötött szerződést. Környezetvédelmi szempont-

ból lényeges, hogy a szelektív hulladékgyűjtést is 

megszervezik a falvakban.
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Székelyföld is témát szolgál-
tatott néhány nyertes fotónak 
a 36. Magyar Sajtófotó Pályáza-
ton, amelyet hagyományosan 
a Magyar Újságírók Országos 
Szövetsége írt ki. A nyitott pá-
lyázatra amatőr és hivatásos 
fotográfusok egyaránt benevez-
hettek tizennégy kategóriában.

Az egyedi képből vagy képso-
rozatból álló pályaműveket ez-

úttal cseh, lengyel, horvát és 
magyar szakemberekből álló 
zsűri bírálta el, az egykori Reu-
ters hírügynökség munkatársa, 
Szlukovényi Tamás elnökle-
tével. A fotóriporteri szakma 
legnagyobb magyar seregszem-
léjének győzteseit január végén 
hirdették ki. Végh László, a Ma-
gyar Nemzet munkatársa Mun-
kácsy Márton-díjat kapott a 

legjobb kollekcióért: az Ember-
ábrázolások kategóriába bekül-
dött képsorozata egy alsósófalvi 
pásztorfiú, Ottó esztenán töl-
tött mindennapjait dokumen-
tálja. A Mindennapi élet egyedi 
kategóriájának első három he-
lyét Kerekes M. István Hargita 
megyében készült képei fog-
lalják el. A marosvásárhelyi 
származású szabadúszó fotog-
ráfust egy delelő tehénpásztor 
testvérpár, egy karácsonykor 
tűzrevalót keresgélő, mélysze-
génységben élő kislány és a 
húsvét előtti bárányvágás ihlet-
te. A pályázat figyelemreméltó 
erdélyi vonatkozása még a ko-
lozsvári születésű Bánhegyesy 
Antal képsorozata, amely a ma 
is élő Ceauşescu-nosztalgia je-
gyében született, és a letűnt 
korszak fellelhető nyomait mu-
tatja be.

A díjazott alkotásokból a bu-
dapesti Robert Capa Kortárs 
Fotográfiai Központban márci-
us 29-én kiállítás nyílik majd, 
amely szintén magas presztí-
zsű szakmai eseménynek szá-
mít.

KOSZTOLÁNYI KATA

Sófalvi tehenészfiú ihlette a nyertes fotót

Fotó a győztes pályázatból
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Feszültségingadozás Dobóban

Nem egyenletes az áramelosztás Székelydobóban, ezért a telepü-
lés szélén lakóknak gondot okoz az elektromos készülékek beüze-
melése – tudtuk meg Farkas Mózes bögözi polgármestertől. Mint 
mondta, a faluközpontban van egy transzformátor, ám az a jelek 
szerint nem tud elegendő feszültséget biztosítani a távolabbi ház-
tartásoknak. A hivatal már értesítette az Electrica Rt.-t, amelynek 
munkatársai a héten igyekeznek megoldani a problémát.

Humorest csütörtökön

György Botond humorista lép fel csütörtökön este hét órától 
a székelyudvarhelyi volt Stúdió Moziban, a rendezvény meghí-
vott fellépője András Előd. György Botond a gyergyószéki humor 
„Cristiano Ronaldója”, 2011-ben mindössze 16 évesen nyerte meg 
a Szomszédnéni Produkciós Iroda által szervezett Humorfesztivált 
Kolozsváron. 2012-ben a Médiabefutó országos tehetségkutatón 
ért el első helyezést szöveg és színpadi előadás kategóriában. A 
humorestre az Udvarhelyi Fiatal Fórumnál lehet belépőt váltani, 
illetve előadáskezdés előtt a helyszínen. A jegyek ára 10 lej.

Gyógyszerek a háztartásban

Gyógyszerek a háztartásban címmel kétalkalmas beszélgetésso-
rozatot indít az Udvarhelyszéki Anyák Közössége, meghívott szak-
ember Mátyus Réka gyógyszerész. A beszélgetéseken egyebek 
közt arról lesz szó, hogy milyen kötszereket, gyógyszereket, kenő-
csöket tartsunk otthon, mi szükséges az apróbb sebek ellátására, 
mikor forduljunk orvoshoz, vagy a szirupok esetében megbontás 
után mennyi ideig és hol szabad tárolni azokat. Az első találkozót 
február 23-án, pénteken délután öt órától tartják a székelyudvar-
helyi Civil Központ (Kossuth Lajos utca 20. szám) nagytermében. 
A helyek száma korlátozott, jelentkezni az egyesület Facebook-
oldalán vagy a beszélgetőcsoportjában lehet. (JAKAB KATALIN)




