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Aszfaltút a hulladékátrakóhoz
Folyamatban van a hulladékgazdálkodási projekt
• Leaszfaltozták a
korondi Sórét utcát,
ahol a hulladéktömö-
rítő és átrakó állomás
működni fog. Egy híd
újjáépítésre van még
szükség, illetve egy
hangszigetelő kerítés
felállítására, majd
pedig Hargita megye
összes önkormány-
zata el kell fogadja
a közbeszerzési do-
kumentációt, hogy a
megyei tanács ver-
senytárgyalást hirdet-
hessen a hulladékgaz-
dálkodási rendszer
működtetésére.

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

Sajtótájékoztatón számolt be 
Barti Tihamér, a Hargita Me-
gyei Tanács alelnöke, illetve 

Katona Mihály, Korond község pol-
gármestere hétfőn délelőtt a korondi 
hulladéktömörítő és átrakó állomás-
hoz kapcsolódó beruházásokról. Ere-
detileg ugyan kövezéses munkálatot 
terveztek a Sórét utcába, de a telepü-
lés vezetőjének a határozott kérésére 
végül aszfaltozást rendeltek el az 

érintett utcába – mondta Barti Tiha-
mér. „Egyébként az átrakó mellett 
van egy kövezési munkálat is, tehát 
egy négyszáz plusz kétszáz méteres 
útépítésről beszélünk” – fogalmazott 
a megyei tanács alelnöke. Az útfel-
újítás több mint 1,1 millió lejbe ke-
rült. A telephely úttal határos oldala 
mentén, mintegy 50 méter hosszan 
hangszigetelő kerítést állítanak, a tél 
beállta miatt erre idén már nem lesz 
lehetőség, de a munkálatra már szer-
ződést kötöttek a kivitelezővel, jövő-
re megvalósul az is. Akárcsak annak 
a – jelenleginél nagyobb teherbírású 
– hídnak az újjáépítése, amelyen a te-
herautók megközelíthetik a telephe-
lyet. Utóbbi nagyjából 3 millió lejbe

kerül majd, a kiadást belefoglalják a 
megyei tanács jövő évi költségvetésé-
be, mindössze az önkormányzat által 
elkészített terveket kell még aktuali-
zálni – folytatta Barti Tihamér. 

Polgármesteri elvárások

Katona Mihály beszédében több-
ször is hangsúlyozta, bízik benne, 
hogy a korábban megbeszélteknek 
megfelelően folytatódik a projekt 
kivitelezése – azaz úgy, hogy a kör-
nyéken lakók elvárásainak is meg-
feleljen – ellenkező esetben ő maga 
fog keresztbe tenni a beruházásnak. 
Egyébként a község önkormányza-
ta és a megyei tanács között nagyon 

jó az együttműködés, és reméli, ez 
a jövőben is így marad – mondta 
Katona Mihály. Kitért arra is, hogy 
a hangszigetelő kerítés mellett egy 
olyan hulladékbeömlő létrehozá-
sára is ígéretet tettek, amely, mint 
egy garázskapu, lecsukódik ami-
kor a hulladékszállító teherautó 
elhagyja a telepet. Bízik abban is, 
hogy a hulladékgazdálkodási pro-
jekt majdani működtetője kliensba-
rát ügyfélpolitikát folytat majd és 
a szolgáltatás ára is kedvező lesz. 
Korondnak lejárt a szerződése a 
céggel, amely a hulladék elszállí-

tását végezte, ezért kénytelenek új 
szolgáltatót keresni, de feltételként 
kikötik, hogy szolgáltatót váltanak, 
amint beindul a megye integrált 
hulladékgazdálkodási rendszere és 
megfelelőek lesznek a szolgáltatási 
körülmények. 

További tudnivalók

A telep beindulásával kapcsolatban 
azt kell tudni, hogy a közbeszerzési 
dokumentum előkészítése a hivata-
lok által a megyei tanácshoz bekül-
dött különböző számítások – árak, 
szemétmennyiség stb. – aktualizá-
lásának a fázisában van – közölte 
Barti Tihamér. Azért van szükség a 
minél részletesebb és ponto-
sabb számításokra, hogy ké-
sőbb a szolgáltató ne találjon 
okot az áremelésre, a gyakor-
lat ugyanis azt mutatja, hogy 
ebben nagyon leleményesek 
a cégek – magyarázta a me-
gyei tanács alelnöke, megje-
gyezve, „nagyon nem mindegy, 
hogy a lakosság mennyit fog fi zet-
ni”. A dokumentáció heteken belül 
véglegessé válik, majd elküldik azt 
a megyei közösségi fejlesztési társu-
láshoz (ADI Harghita) csatlakozott 
összes önkormányzatnak. Mostaná-
ig a 67-ből 66 csatlakozott az ADI-
hoz, de nemrég a székelyudvarhelyi 
városvezetés is erről döntött. A köz-
beszerzési eljárást azt követően tud-
ják kiírni, hogy az önkormányzatok 
elfogadták az említett dokumentáci-
ót, ez időbe telhet, ezért Barti Tiha-
mér nem kívánt becslésekbe bocsát-
kozni arról, hogy mikor kezdheti 
meg a működését az új hulladékgaz-
dálkodási rendszer.

Kövezés helyett végül 
leaszfaltozták a Sórét utcát
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Udvarhelyszék

Vízszünet Csíkszépvízen
A Harvíz Rt. regionális vízszolgáltató tájékoztatja ügyfeleit, hogy ma 09-15 
óra között javítási munkálatok miatt szünetel a vízszolgáltatás Csíkszép-
vízen, Csíkszentmiklóson, valamint Csíkborzsován. A vízellátás újraindí-
tásakor a víz zavarossága átmenetileg megemelkedhet. Hibabejelentést, 
reklamációt a nap 24 órájában a 0758-770040-es telefonszámon fogadnak.

Rászorulóknak gyűjtenek
A szociálisan hátrányos helyzetűek karácsonyának szebbé tétele 
érdekében ruha- és tartósélelmiszer-gyűjtést szervez a Csíkszeredai 
Középiskolások Diáktanácsa. December 11-én, szerdán 15 és 20 óra kö-
zött a csíkszeredai Tulipán áruház elé várják mindazokat, akik hozzá-
járulnának a nemes célhoz. Az adományokat a CSTIT és a HÖK ifjúsági 
szervezetekkel együtt juttatják majd el a rászorulóknak. Az adakozókat 
teával és mézeskaláccsal fogadják.

Elsodort a vonat egy fiatalt Gyergyószentmiklóson 
Valószínűleg szándékosan közelítette meg a vasúti átjárón elhaladó, 
Bethlen–Bukarest-vonalon közlekedő vonatot az a húszéves fiatal, 
akit vasárnapra virradóra elsodort a vonat Gyergyószentmiklóson. A 
hatóságot a 112-es sürgősségi segélyhívószámon értesítették vasárnap. 
A kiszállt egység megállapította, hogy szándékosan közelíthette meg 
egy helyi lakos, akit elsodort a szerelvény. A húszéves fiatalt a gyergyó-
szentmiklósi kórházba szállították. Az ügyben gondatlanságból elköve-
tett testi sértés miatt indítottak eljárást – tájékoztat a rendőrség.

• RÖVIDEN
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Sertéspestis gyanújával kér-
tek vizsgálatot szombaton a 

Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthor-
gász Egyesület munkatársai, akik 
hét elpusztult vaddisznót találtak a 
Homoródkeményfalva és Homoród-
fürdő közötti erdős részen – tudtuk 
meg a szervezet elnökétől. Mint Ja-
kab Attila lapunknak elmondta, a 
tetemekből vett mintákat egy suce-
avai intézetbe küldték, ahol hamar 

bizonyították, hogy a vaddisznók 
nem fertőződtek meg a kórral. Ettől 
függetlenül a vadász szerint aggoda-
lomra ad okot az eset, hiszen valaki 
jó eséllyel megmérgezhette az állato-

kat, kárt téve ezáltal a vadállomány-
ban. „Elsősorban örültünk, hogy 
nem sertéspestises egyedekre buk-
kantunk, hiszen az nagy problémát 
okozott volna, ugyanakkor felhábo-
rítónak tartjuk a vadak mérgezését, 
főleg ha szándékosságról van szó” 
– fogalmazott Jakab. Óva intett min-
denkit a hasonló cselekedetektől,
hiszen a vadak elpusztítása súlyos
bírságot von maga után.

Elpusztult vaddisznókat találtak az Ilona-völgyében

Fontos tudni, hogy a vadak elpusztítása 
súlyos bírságot von maga után
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• Hét elpusztult vaddisznót találtak egy hétvégi vadászat
során a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület
munkatársai. Sertéspestisre gyanakodtak, a vizsgálatok vi-
szont ezt cáfolták, így valószínűleg mérgezés történhetett.




