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2021.  ÁPRILIS 19. ,  HÉTFŐ2 A K T U Á L I S #hulladék  #rongálás  #hírek

• Őrző-védő céget bí-
zott meg a Csíkszere-
dai Polgármesteri Hi-
vatal a hulladékgyűjtő 
helyeken kukázók és 
rongálók távol tartá-
sával; közbelépésüket 
a lakosság is kérheti. 
A polgármester sze-
rint a helyi rendőrség 
megalakításáig is 
lépni kellett, mert a 
mostani helyzet ezt 
megköveteli.

KOVÁCS ATTILA

Naponta többször is guberálók 
kutatják végig a lakótele-
pi hulladékgyűjtő helyeket 

Csíkszeredában, akik nemcsak ki-
szórják sok esetben a szemét egy 
részét, hanem gyakran rongálnak 
is – kifeszítik a legújabb típusú, sze-
lektív hulladékgyűjtésre használt, 
szekrényhez hasonló tárolók ajtaja-

it. Sokan annyira rámenősek, 
hogy már a szemeteszacskót 
is kiveszik a tömbházlakók 
kezéből, elbátortalanítva, 
akit lehet. „Nemcsak gube-
rálással nézünk szembe, 

hanem vagyoni rongálással 
is. Ki kell mondani, Csíkszeredá-
ban az emberek, pont azért, mert 
ez konfl iktushelyzetet szül, nem 
mernek rájuk szólni. Ezt el tudja vé-
gezni az őrző-védő cég, ez a dolga. 
Ha olyan rendellenességet találnak, 

ami közvagyonrongálást is jelent, 
akkor automatikusan értesítik a 
rend őrséget” – fejtette ki kérdé-
sünkre Korodi Attila polgármester, 
aki szerint hiába találnak ki új meg-
oldásokat a lakótelepi kukák lezárá-
sára, ez nem oldja meg a problémát.

Lakossági bejelentéseket 
várnak

A felügyelettel megbízott őrző-vé-
dő cég alkalmazottait lakossági 

bejelentéssel is lehet és ajánlott ri-
asztani a guberálók láttán a 0742-
038585-ös telefonszámon. Ameny-
nyiben a helyszínen találják a 
kukázókat, elzavarják onnan őket, 
ha pedig rongálást is észlelnek, 
akkor fordulnak a rendőrséghez. 
Ennél másabb intézkedésre nincs 
hatáskörük a biztonsági őröknek, 
a cél a kukázás visszaszorítása, 
megelőzése, az őrök jelenléte, fel-
lépése pedig várhatóan hozzájá-
rul ehhez. A városvezető szerint 
két lehetőség van: vagy marad 
minden a régiben, vagy elkezdik 
visszaszorítani a jelenséget. Hoz-

zátette, ha majd létrejön a helyi 
rendőrség, akkor az őrző-védő cég 
szerepe megszűnik, és a helyi ren-
dőrök tudják átvenni a feladatot. 
„Azt látjuk, hogy átmenetileg ezt 
a helyzetet így jobban tudjuk ke-
zelni, mint ahogy most van, mert 
ez egy lehetetlen állapot” – érvelt. 
Korodi egyetért azzal, hogy hosz-
szú távon nemcsak a rendet kell 
fenntartani, hanem segíteni is kell 
ezeknek az embereknek, akik gu-
berálásra vannak kényszerülve, 
megtanítani nekik, hogy munka-
képesek legyenek, el tudják tarta-
ni a családjaikat.

Fellépnek a guberálók ellen
Biztonsági őrök közbelépését lehet kérni

A guberálók nemcsak 
a szemetet szórják szét, 
hanem rongálnak is, 
ez pedig javításokat igényel

▴  F O T Ó :  G Á B O S  A L B I N

SIMON VIRÁG

A marosi megyeszékhelyen hat év 
után először szervezték meg az 

elektronikai hulladék össze-
gyűjtését, kijelölve azokat a 
helyeket, ahova a lakók el-
vihetik az árammal műkö-
dő, használaton kívül levő 
háztartási eszközeiket és 
egyéb kacatjaikat. A nagy 

és nehéz elektromos eszkö-
zöket április folyamán a városháza 
által megbízott cég elszállítja a ház-
tól, ezt kérni lehet a 0748-196767-es 
telefonszámon. Szombaton 8-12 óra 

között a Kornisa és November 7. ne-
gyedekben zajlik majd a begyűjtés. 
Soós Zoltán polgármestertől meg-
tudtuk, hogy hamarosan lesz tavaszi 
nagytakarítás is Marosvásárhelyen. 
Meg kellett várni a város költségve-
tésének elfogadását, amely pénteken 
történt meg, és ezután meg lehet hir-
detni a kiírást és ki lehet választani a 
céget, amely elvégzi a tavaszi nagy-
takarítást, összegyűjtve a lakók által 

kitett hulladékmennyiséget. A pon-
tos időpontot időben közlik majd a 
lakókkal. Marosvásárhelyen hagyo-
mányosan évente kétszer, tavasszal 

és ősszel szerveznek nagytakarítást, 
tavaly azonban csak egy volt, a ko-
ronavírus-járvány okozta szigorítá-
sok és a karantén miatt.

Összeszedik az elektronikai hulladékot, tavaszi nagytakarítás is lesz
• Az elmúlt három szombaton Marosvásárhelyen mint-
egy 30 tonna elektronikai hulladékot gyűjtöttek össze, 
az akció jövő szombaton is folytatódik – nyilatkozta 
Soós Zoltán, a város polgármestere.

Ideje volt. Hat év után először 
szervezték meg az elektronikai 
hulladék összegyűjtését

▸  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Kitakarították 
a Maros-partot

A Marosvásárhelyi Rádió kezde-
ményezésére idén is kitaka-
rították a Maros folyó Maros-
szentkirály – Marosszentanna 
– Marosvásárhely és Maros-
szentgyörgy közötti partszaka-
szát. Az eseményen 700 önkén-
tessel hat teherautónyi szemetet 
gyűjtöttek össze szombaton. A 
Maros megyei önkormányzat, 
a négy település önkormány-
zata, számos intézmény, civil 
szervezet, magánszemély vett 
részt a Maros-part megtisztí-
tásában. Ahogy Szász Attila, a 
Marosvásárhelyi Rádió magyar 
szerkesztőségének főszerkesz-
tője, ötletgazda és főszervező 
érdeklődésünkre elmondta, 
összegyűjtötték azt a szeme-
tet, amit általában a hétvégi 

piknikezők, horgászok hagynak 
maguk után. Ugyanakkor azt a 
fahulladékot is begyűjtötték, 
amit a Maros áradásakor hozott 

a folyó magával, illetve háztar-
tási hulladékot és építkezési 
törmeléket is. Ahogy a résztve-
vők közül többen is elmondták, 
fontos, hogy tiszta legyen a 
Maros partja, amely kitűnő 
szabadidős helyszín az év min-
den szakaszában. „Családdal 
jöttünk, a gyerekek is gyűjtötték 
és örültek, hogy részt vehetnek 
egy ilyen fontos eseményen” – 
magyarázta a Székelyhonnak 
Ferencz István marosvásárhelyi 
lakos. A Maros hét kilométeres 
partszakaszán 700 önkéntes hat 
munkaponton hat teherautónyi 
szemetet gyűjtött össze. 

Tavaszi nagytakarítás
Ma kezdődik Csíkszeredában 
az általános tavaszi nagytaka-
rítás, amelyet a polgármesteri 
hivatal és az Eco-Csík Kft. április 
19.–május 14. között szervez. 
Az idén négy héten át tartó 
városszépítési akció keretében 
Csíkszereda minden közterüle-
tét, utcáját, járdáját megtisztít-
ják. A munka minden hétköznap 
délelőtt forgalomkorlátozás 
nélkül zajlik, hétköznapokon 13 
és 20 óra között, szombatonként 
pedig 9 és 17 óra között forga-
lomkorlátozásokat vezetnek be 
az érintett útszakaszokon. Ma 
szokás szerint a Kalász lakóte-
lepen kezdődik a nagytakarítás, 
holnap délelőtt a Venczel József, 
Galambok, Unió, Fennsík, Fecs-
ke, Lejtő, Zöldfa, Nyárfa utcák-
ban, illetve a Tudor Vladimirescu 
utca alsó részén takarítanak, 
13 órától pedig a forgalom előtt 
lezárt Müller László utcában és a 
Gyermek sétányon.
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