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• Bántóan sok Csík-
szereda külterületein, 
a város szélein, pata-
kokban a mindenféle 
lerakott hulladék, a 
jelenség ellen nem 
elég önkéntes sze-
métszedési akciókkal 
fellépni. A polgármes-
teri hivatal rendszeres 
felügyeletet, ellenőr-
zéseket helyezett ki-
látásba, a megelőzés-
sel, járműelkobzással 
is számolva.

KOVÁCS ATTILA

A Föld napján lehangoló, szo-
morú valóság rajzolódott 
ki a közösségi oldalakra 

feltöltött fotókon Csíkszereda kör-
nyékéről, ahol a peremterületeken, 
az Olt mentén, mezei utak szélén 

egyre több lomtalanításból, 
építkezésekből szárma-
zó szeméthalommal lehet 
találkozni, a patakokban 
ijesztően sok a műanyag 
palack. Ahogy egy hozzá-

szóló fogalmazott, legtöbben 
nem is tudják, hogy valójában 
milyen hulladékgyűrű fogja körül 
Csíkszeredát. Kérdésünkre Korodi 
Attila polgármester azt mondta, 
nem ismeretlen előttük a helyzet, és 

az elmúlt időszakban a környezet-
őrséggel együttműködve több telep-
helyen sikerült azonosítani és meg-
bírságolni olyan személyeket, akik 
a mezőre, üres területre hordták 
ki a hulladékot. Hozzátette, most a 
polgármesteri hivatal, a környezet-
őrség és a rendőrség együttes fellé-
pésről egyeztet annak érdekében, 
hogy ha bármilyen jelzés érkezik 
illegális hulladéklerakásról, rögtön 
tudjanak kiszállni a helyszínre.

Bejelentés, azonosítás, 
elkobzás

Ezért nemsokára nyilvánossá te-
szik azokat a telefonszámokat, 
amelyeken be lehet jelenteni, ha 
valaki törvénytelen hulladéklera-
kást észlel. „Ha sikerül azonosítani 
az elkövetőt, a hulladék eltakarí-
tása egyértelműen az ő feladata, 
viszont már számoltunk fel nagyon 
komoly mennyiségű illegális lera-
kókat, ahol nem tudtuk azonosíta-
ni a szemét származási helyét. Ez 

egy folyamatos tevékenységünk 
lesz” – ismertette a polgármester. 
Kérdésünkre hozzátette, térfi gyelő 
kamerák rendszerének telepítése 
is tervben van annak érdekében, 
hogy az illegális szemetelők ne úsz-
szák meg az ilyen cselekedeteket. 
Korodi úgy látja, a jelenség azért 
is harapózott el ennyire, mert a vi-
lágjárvány sok mindenről elvonta 
a fi gyelmet. „Amit látunk, hogy na-
gyon sok esetben az érintett szemé-
lyek ajánlatokat kaptak fogatosok-
tól, hogy ők elviszik a hulladékot, 

és jóhiszeműen oda is adták nekik, 
fi zettek érte, közben pedig a foga-
tosok üres területeken, árkokban 
kiszórták, leürítették a rakományt. 
Ilyen esetet azonosítottunk az el-
múlt hetekben, és megtaláltuk azt, 
akinél történt a felújítás” – ismer-
tette. Szerinte ez akkor lesz haté-
kony, ha meg lehet előzni ezeket az 
eljárásokat, mert sokszor éjszaka 
is történik ilyesmi, és sokan gon-
dolják úgy, hogy ezt megoldhatják 
egy-egy ilyen megállapodással, 
vagy tudatosan viszi ki, és eldob-
ja a hulladékot a mezőn. „Ezért 
fi gyelmeztetnék mindenkit, hogy 
ilyesmiről bejelentés érkezik, mi-
vel a törvény lehetőséget ad rá, tet-
tenérés esetén elkobozzák a hulla-
dékot szállító járműveket” – hívta 
fel a fi gyelmet a polgármester.

Hulladékgyűrűbe került a város
Ellenőrzik, visszaszorítják a szemetelést a külterületeken

Törvénytelen hulladéklerakással 
számos helyen lehet találkozni 
a város peremén
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A Hargita Megyei Prefektusi Hi-
vatal, illetve az áramszolgál-

tató felkérésére, biztonsági okokból 
vágják ki széles sávban a fákat és 
bokrokat a 138B jelzésű megyei út 
mentén, a zeteváraljai víztározó kö-
zelében – tudtuk meg Simó Ferenc-
től, a terület ügykezelését végző Ho-
moród Erdészeti Hivatal vezetőjétől. 
Mint mondta, ebben semmi különös 
nincs, hiszen minden évben igye-
keznek elvégezni a hasonló, fontos 
karbantartási munkálatokat a prob-
lémás részeken.

Kidőlő fák, tűzveszély

Simó Ferenc kifejtette, hogy középfe-
szültségű kábelek vannak elvezetve 
az út mentén, amelyektől meghatáro-
zott távolságra kell kivágni a fákat és 
bokrokat a balesetek elkerüléséért. 
A huzalokhoz érő fák miatt ugyanis 
rövidzárlat keletkezhet, ami a szol-
gáltatás leállását eredményezi. A 
tűzveszély is jelentős – magyarázta 
–, hiszen egy alkalommal éppen a 
kollégája szeme láttára hullott a föld-
re egy, a kábeleket is érintő füstölgő 
falevél, amely könnyen meggyújt-
hatta volna az avart, jelentős károkat 
okozva az erdőben. A munka fon-
tosságát ugyanakkor az is indokol-

ja, hogy a nagyobb szélfúvásokkor 
már korábban is dőltek az útra fák, 
akadályozva vagy bizonyos időre 
megszüntetve a közlekedést. „El le-
het képzelni egy ilyen esetet, amikor 
a kidőlt fa miatt nem tud kimenni a 
helyszínre a mentő- vagy a tűzoltó-
autó. Ezen emberéletek múlhatnak. 
Védenünk kell az erdőt, de az emberi 
élet ennél fontosabb” – fogalmazott 

a szakember. Egyébként tulajdo-
nosként Székelyudvarhely önkor-
mányzata hasznosíthatja a többnyire 
akácból álló faanyagot, amelyet már 
a helyszínen értékesítenek.

Máshol is dolgoznak

Az említett okokból végeznek ha-
sonló munkákat a Sikaszó felé ve-

zető 138-as megyei út mentén is, 
a felkérés pedig szintén az áram-
szolgáltatótól, illetve a prefektusi 
hivataltól érkezett – fejtette ki la-
punknak András Róbert, a zetelaki 
magánerdészet igazgatója. 
Arra is kitért, hogy hama-
rosan a Cekend-tető felé 
vezető 13A jelzésű országút 
mentén is ki fogják vágni a 
túlnőtt, elidősödő, veszé-
lyesnek mondható fákat, 
hiszen ott is számos gond 
volt a szélsőséges időjárási 
viszonyok alkalmával. A mun-
kálatok idején részleges vagy teljes 
útlezárásokra is kell számítani az 
említett szakaszon.

Fakivágások a 138B jelzésű megyei út mentén
• Az elektromos hálózat biztonságos működtetése, 
illetve a zavartalan közlekedés érdekében vágják ki 
széles sávban a fákat és a bokrokat a zeteváraljai víztá-
rozó mellett elhaladó 138B jelzésű megyei út mentén. A 
kitermelt faanyagot az erdő tulajdonosa hasznosíthatja.

Fakivágások. A biztonságos 
áramszolgáltatás és közlekedés 
érdekében dolgoznak
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Harmincezer lejes 
bírságot szabtak ki

Hatalmas, harmincezer lejes bír-
ságot róttak ki egy szekér szemét 
szállításáért a Kovászna Megyei 
Környezetőrség munkatársai. Az 
intézmény a Facebook-oldalán 
számolt be a történtekről. Esze-
rint csütörtökön a bodoki község-
vezetés értesítette a környezetőr-
séget, hogy a községhez tartozó 
faluban, Oltszemen egy személy 
egy szekérnyi háztartási szeme-
tet szállít, egyebek közt textilt és 
műanyagot. A környezetőrök és a 
rendőrség a helyszínen megbír-
ságolta a szemetelőt, a szekeret 
elkobozták, a hulladékot átadták 
egy hulladékgazdálkodási egy-
ségnek. (Bíró Blanka)




