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Sok a szemét, kevés a kuka
Szentegyházi szemétgondok: több tározót szeretnének a tömbházlakók

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

M indössze négy gyűjtőpont 
van kialakítva, ahová a 
tömbházlakók elvihetik 

a háztartásokban felgyűlő szeme-
tüket. Több ezer ember számára 
viszont nem elegendők, hiszen ha-
mar megtelnek az ott lévő konté-
nerek, utána pedig csak melléjük 
tehetik le a hulladékot – fejtette ki 
lapunknak egy panaszos, aki már a 
polgármesteri hivatallal is felvette 
a kapcsolatot az ügyben. A helybéli 
férfi  szerint éppen ezért, ha új gyűj-
tőpontokat nem is alakítanak ki, 
legalább növelni kellene a konténe-
rek számát, hiszen így kevésbé len-
ne rendezetlen a környék. Úgy véli, 
az is sokat segítene, ha nem csak 
havonta egy alkalommal vinné el a 
szelektív hulladékot a szolgáltató.

Operatívan kezelték

Sándor Lajos alpolgármester la-
punknak kifejtette, a helyzet meg-
oldása érdekében már tárgyaltak az 
RDE Hargita vállalattal, amelynek 
vezetősége nyitottsággal fogadta 
kérésüket. A beszélgetések nyomán 
már ki is cserélték a törött kukákat, 
de ezenkívül újabbakat is fognak 
hozni. A gyűjtőpontok kibővítésére 
is van lehetőség, ezekhez azonban 
a hivatalnak kell biztosítania a he-
lyet, ami meg is fog történni.

Körösfőy Sándor, az RDE Har-
gita Kft . igazgatója érdeklődésünk-
re elmondta, nekik is könnyebb a 
munkájuk, ha a tározókba kerül a 
szemét és azt nem mellőle kell ösz-
szeseperni az elszállítás előtt, így 
természetesen részt vállalnak a 
megoldásban. Noha ők támogat-
ják, az új gyűjtőpontok létrehozása 
nehézkes, hiszen ez esetben vagy 
parkolóhelyeket kell megszüntet-

ni, vagy a zöldövezet nagysága 
csorbul. Utóbbit egyébként nem is 
támogatja az igazgató. Arról is be-
szélt, hogy szeretnének új szelektív 
tározókat is elhelyezni a városban, 
és a havi egy alkalomnál többször is 
elszállítják azok tartalmát, viszont 
ez gazdaságilag is meg kell érje ne-
kik, vagyis ehhez meg kell tölteni a 
konténereket.

Kérdésünkre ugyanakkor azt is 
kifejtette, hogy nem fog növekedni 
a lakókra kiszabott szemétdíj, ha új 
konténereket hoznak a gyűjtőpon-
tokhoz.

Nem tartják be a szabályokat

Nagy problémát jelent, hogy a 
tömbházlakókon kívül sok eset-

ben a cégek, illetve a házakban 
élők is a gyűjtőpontokhoz hordják 
a szemetet, annak ellenére, hogy 
nekik külön szerződéseket kellett 
kötniük a szolgáltatóval – magya-
rázta Sándor Lajos. Az is gond, 
hogy egyesek nem a félig vagy tel-
jesen üres tározókba, hanem azok 
mellé teszik le a szemetet, esetleg 
illegálisan ipari, illetve zöldhul-
ladékot visznek oda. Szelektíven 
pedig továbbra is kevesen gyűjtik 
a hulladékot. Az alpolgármester 
szerint ha mindenki betartaná a 
szabályokat, akkor részben megol-
dódna a jelenlegi helyzet. A gyűj-
tőpontokhoz vitt szemét mennyi-
sége egyébként megduplázódott 
az elmúlt években – tette hozzá 
az alpolgármester. Lőrincz Csaba 

polgármester ugyanakkor hang-
súlyozta, a helyzet javítása érde-
kében videokamerákat fognak 
felszerelni a gyűjtőpontoknál, és 
bírságot is kirónak a későbbi-
ekben a szabályszegőkre.

Körösfőy Sándor rámuta-
tott, hasonló problémákkal 
cégüket és a polgármesteri 
hivatalt kereshetik a lakók. 
Mint mondta, ha a meg-
rongálódott kukákat kell 
cserélni, esetleg újakra van 
szükség, akkor annak meg-
térítése mindig a megrendelővel 
megkötött szerződés alapján tör-
ténik. Ám amennyiben a vállalat 
munkatársai a felelősek egy megsé-
rült tárolóért, azt minden esetben 
kicseréli a szolgáltató.

Növelni fogják a konténerek számát 
a gyűjtőpontoknál

▸  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Elhalasztják a népszámlálást a járvány miatt
Egy évvel elhalasztják az idénre tervezett népszámlálást – döntötték 
el az illetékes hatóságok kedden délután. Ennek nyomán 2022-ben 
esedékes a következő cenzus. A halasztás oka a koronavírus-járvány, 
attól tartanak ugyanis, hogy a házról házra járó népszámlálási bizto-
sok könnyen megbetegedhetnek, illetve terjeszthetik a fertőzést. Az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) elnöke, Andrei Tudorel szerint nem 
időszerű, hogy most akár még a lakosság egy kis részét is ajtóról ajtóra 
járva keressék föl. A cenzus három szakaszban zajlik majd. Az elsőben 
a hatóságok a rendelkezésükre álló forrásokból gyűjtik össze a lakos-
ságra vonatkozó adatokat. A másodikban a lakosság egy internetes 
felületen töltheti majd ki a népszámlálási ívet. A kisebb településeken 
ebben az önkormányzatok is segítik majd a polgárokat. A harmadikban a 
népszámlálási biztosok felkeresik azokat, akik nem interneten töltötték 
ki az adatlapot. Azonban ők sem papír alapon veszik fel az adatokat, 
hanem táblagépekkel járják majd az otthonokat. Romániában legutóbb 
2011-ben tartottak népszámlálást. (Balogh Levente)

• RÖVIDEN 

A tavalyinál is kevesebb autó-
pályát adnak át idén a forga-

lomnak – véli a Pro Infrastruktúra 
Egyesület, amely szerint mindösz-
sze 35 kilométernyi sztráda átadá-
sára van reális esély.

Idén nem adnak át túl sok autó-
pályát Romániában az út- és vasút-
építéseket monitorozó Pro Infra-
struktúra Egyesület szerint. „Mint 
minden évben, az emberek most is 
azt kérdezik tőlünk, hány kilomé-
ter autópályát adnak át a forgalom-
nak. Nos, nem sokat” – fogalmazott 
nem túl derűlátón az év eleji elő-
rejelzéseket tartalmazó kedd esti 
Facebook-bejegyzésében az általá-

ban viszonylag pontos „jóslatokat” 
közvetítő egyesület. A szakemberek 
úgy vélik, idén mindössze 35 kilomé-
ternyi sztráda átadására van reális 
esély. Előrejelzésük szerint augusz-
tusban vagy valamikor ősz folya-
mán megnyithatják a forgalom előtt 
az A10-es autópálya Gyulafehérvár 
és Nagyenyed közötti 24,25 kilomé-
teres szakaszát, illetve a sztráda egy 
másik, 2,2 kilométeres szakaszát. 
Az észak-erdélyi (A3-as) autópályán 
eközben mindössze a Nyárádtő és 
Marosvásárhely közötti 4,5 kilomé-
ter megnyitására lát valós esélyt a 
Pro Infrastruktúra Egyesület. Az 
észak-erdélyi autópálya problémás, 

Maroskece és Aranyosgyéres közötti 
szakasza kapcsán valószínűbbnek 
tartják 2021-ben a szerződésbontást, 
mint az avatást. A Közúti Infrastruk-
túrát Kezelő Országos Tár-
saság (CNAIR) múlt év végi 
előrejelzése egyébként jó-
val derűlátóbb a Pro Infra-
struktúra Egyesületénél. A 
sztrádaépítésekért is fele-
lős útügyi hatóság vezetői 
decemberben úgy véleked-
tek, hogy 2021-ben 86,4 kilo-
méternyi autópályát adhatnak át a 
forgalomnak azokból a szakaszok-
ból, ahol tavaly gőzerővel zajlottak a 
munkálatok. (Bálint Eszter)

Autópálya-építés: borúlátó előrejelzések

• Rövid idő alatt megtelnek a szeméttárolók a szent-
egyházi tömbházlakások környékén lévő gyűjtőpon-
toknál, így egyebek mellett ezek számának növelését 
kérik a lakók. A polgármesteri hivatal munkatársai már 
tárgyaltak az RDE Hargita szemételszállító vállalattal, 
és hamarosan megoldódik a probléma.




