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A zárt kukák térhódítása
A ,,szekrény” típusú tárolókat is rongálják
• Újabb zárható, 
szelektív gyűjtésre 
alkalmas konténe-
reket helyeztek el 
Csíkszeredában, így 
biztosítva a lehetősé-
get a háztartásokban 
keletkező hulladék 
szétválogatására. 
Noha masszív szer-
kezetekről van szó, 
ezek is rongálhatók, 
az egyik tároló ajtaját 
már letörték.

KOVÁCS ATTILA

T egnap ottjártunkkor a zárt-
szelvényből készült hulladék-
tároló korábban letört ajtaját 

szerelték vissza sarkaira a Fenyő utcá-
ban, ahol egy évvel ezelőtt tele-

pítettek kísérleti jelleggel ilyen 
rendszert. A rongálás nemrég 
történt, a lebomló hulladékok 
gyűjtésére szolgáló tároló ajta-

ja egy új sarok hegesztése után 
került vissza a helyére. Több mint 
valószínű, hogy guberálók tették, 

alulról feszítették meg az ajtót, az alsó 
sarok törött le – közölte kérdésünkre 
Pál Tamás. Az Eco-Csík regionális 
hulladékgazdálkodási cég igazgatója 
szerint fel vannak készülve arra, hogy 
az ilyen rongálásokat kijavítsák. Mint 
mondta, noha ezt senki nem szeret-
né, elképzelhető, hogy lesznek még 
hasonló esetek, mivel a zárt tárolók 

száma növekedett, és a városban sok 
rongálás történik. Pál Tamás emlé-
keztetett, hogy az ilyen rendszerek 
sokkal könnyebben javíthatók, mint a 
korábbiak, mert minden elemet külön 
lehet kicserélni, ha erre szükség van. 
,,Nem mindegy, hogy mekkora kár 
keletkezik és azt milyen gyorsan lehet 
kijavítani” – tette hozzá.

Még tartósabb változat

Több csíkszeredai lakótelepen a na-
pokban jelentek meg a hasonló, zárt-
szelvényből készült, szekrényekre 
emlékeztető konténerek, amelyekből 
36-ot rendelt a polgármesteri hiva-
tal. A Fenyő utcaiakkal ellentétben, 
a tapasztalatokat fi gyelembe véve, 

ezek már horganyzott anyagból ké-
szültek, a rozsdásodás megelőzése 
érdekében, ugyanakkor az ajtókon 
kilincs helyett hegesztett fogantyú 
van, amely nem törhető le. Az új kon-
ténerek közül 16 a Fűzfa utcában, 8 
a Mérleg utcában, a temető közelé-
ben, 12 pedig a Kalász lakótelepen, a 
hadsereg épületéhez közeli új parko-
lóban kapott helyet. A város további 
hasonló tárolók telepítését tervezi 
a Kalász lakótelepen a felújítás be-
fejezése után, de várhatóan más 
helyszínekre is jut majd ezekből. Az 
új konténerekbe külön gyűjthető a 
háztartási vegyes hulladék, a lebom-
ló hulladék, az üveg, műanyag, fém, 
illetve papír is. A bedobónyílások-
kal ellátott masszív szerkezeteket, 
ellentétben a műanyagból készült, 
harang alakú tárolókkal, nem lehet 
felborítani. Előnyük pedig, hogy a 
szelektív gyűjtés lehetőségének biz-
tosítása mellett beillenek a környe-
zetbe, a szemét zárt helyen marad, 
nem hozzáférhető, és a szél sem 
hordja szét – ismertette az igazgató, 
hozzátéve, ezért is szeretnék tovább 
növelni az ilyen típusú tárolók szá-
mát a városban.

Fémből készült, zárt hulladékgyűjtő 
konténerek a Kalász lakótelepen. A cél a 
szétválogatás erősítése
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T avaly Székelyudvarhely ön-
kormányzata több ingatlant is 

vásárolt, ezek egyike a Szarkakő 
alatti 33 hektáros mezőgazdasági 
terület, melynek egy része bozótos, 
a többi pedig kaszáló. „A szóban for-
gó területet eddigi tulajdonosai már 
nem használták. Az ingatlan meg-
vásárlásával a város célja az erdős 
terület bővítése, hozzájárulva ezáltal 
a klímaváltozás megfékezéséhez, 
illetve kiemelt szempont a lakosság 
tűzifaszükségletének kielégítése 
is” – közölte a polgármesteri hivatal 
sajtóosztálya. Első lépésként a bozó-
tos részt tisztítják meg, majd szak-
szerűen erdős területté alakítják. 
„A kaszálós részeken facsemetéket 
ültetünk, főleg cserefát, bükkfát, ju-
harfát, ezáltal hosszú távon ebből is 
erdős területet képezve” – sorolták 
az illetékesek.

A Szarkakő Székelyudvarhely 
egyik legkedveltebb kirándulóhelye, 
így környezetének megóvása, zöldeb-
bé tétele is közösségi cél, ezért a kez-
deményezők a lakosságot is bevonják 
a projektbe. Tavasszal a kaszálóhoz 
tartozó területből öt hektárnyira sze-
retnének csemetéket ültetni, a munká-
ba pedig helyi, környezetszennyező te-
vékenységet folytató cégeket, továbbá 
intézményeket, csoportokat vagy ma-
gánszemélyeket is bevonnak. „Jelent-
kezni is lehet, illetve küldünk a vállal-

kozóknak, intézményeknek meghívót 
is. Nem anyagilag kell támogatni a 
projektet, hanem az ültetésbe kellene 
bekapcsolódni” – hangsúlyozta Zörgő 
Noémi, a polgármesteri hivatal sajtó-
szóvivője. Az erdőtelepítésbe a város 
tanintézeteit is bevonnák, hogy ezál-
tal az iskolások is részesülhessenek a 
csemeteültetés élményében. A kezde-
ményezést az erdészeti hivatal is tá-
mogatja, szakmai irányításukról már 
korábban biztosították a polgármeste-
ri hivatalt, közölte a sajtóosztály. Hoz-
zátették, mind a megyei főispánság, 
mind az Erdészeti Igazgatóság példa-
értékűnek tartja a projektet, és követik 
annak megvalósítását. A bekapcso-
lódni vágyók a polgármesteri hivatal 
mezőgazdasági irodájában vagy az 
intézmény online felületein jelentkez-
hetnek február 28-áig.

A székelyudvarhelyieket is bevonják a zöld projektbe
• Idén tavasszal öt hektárnyi területet ültetne be ősho-
nos fafajtákkal Székelyudvarhely városvezetése. A te-
lepülés határában tavaly vásároltak területeket, a most 
körvonalazódó, rendhagyó projektbe cégeket, intézmé-
nyeket, magánszemélyeket és diákokat is bevonnak.

A bozótos részt előbb megtisztítják, majd beültetik őshonos fafajtákkal
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Fogorvosi ügyelet
Szombaton és vasárnap Csíkszeredában  Biró Iringó fogorvos látja el a sür-
gősségi fogorvosi ügyeletet, mindkét nap 9 és 12 óra között a Nagyrét utca 
18/3. szám alatt. Székelyudvarhelyen ifj. Károly Ferenc fogorvos biztosítja 
a sürgősségi ügyeletet  mindkét nap 9 és 12 óra között a Győzelem utca 
17/3. szám alatt. Szentegyházán mindkét nap 9 és 12 óra között Bató Kata-
lin fogorvos tart sürgősségi ügyeletet a Köztársaság utca 26. szám alatt. 

Nyílt vitára hív Korodi
Korodi Attila képviselő – aki a március 7-ei RMDSZ-előválasztáson 

a csíkszeredai polgármester-jelöltségért száll versenybe – március 
4-ére nyilvános, moderált vitára hívja a megmérettetésen induló többi 
jelöltet. A vitát élőben a Facebookon is közvetítik majd, így nemcsak 
a jelenlévők, hanem a követők is feltehetik kérdéseiket a jelölteknek, 
akárcsak a sajtó képviselői. A helyszínről és további részletekről a 
későbbiekben tájékoztatnak.

Előadások a rákellenes világnap alkalmából
A rákellenes világnap alkalmából daganatos betegséggel küzdők és hoz-
zátartozóik számára szervez találkozót a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórház – tájékoztatott közleményben az egészségügyi intézmény. Február 

4-én 17 órától a megyeháza márványtermében dr. Holló Gergely onkológus 
szakorvos, valamint dr. Kraft Hunor Norbert szülész-nőgyógyász szak-
orvos tart előadást és válaszol az érdeklődők kérdéseire, ugyanakkor a 
daganatos betegséggel küzdők is megosztják mindazt, amit átéltek. „Se-
gíthet a betegséggel való harc megvívásában, ha a betegek megosztják 
tapasztalataikat, ha tudják, hogy nincsenek egyedül. A Csíkszeredai Me-
gyei Sürgősségi Kórház a kezeléseken túl is segíteni kívánja a daganatos 
betegeket, a találkozó kezdeményezés egy önsegítő csoport létrejöttére 
is” – írták. Székelyudvarhelyen már működik ilyen önsegítő csoport, erről 
vezetője, András Anna Mária fog beszélni. 
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