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Dugulások hanyagság miatt
A lakók alig tíz százaléka használja rendeltetésszerűen a szennyvízhálózatot
• Hiába minden ké-
rés: a városlakók – és 
nem csak – jelentős 
része nem rendelte-
tésszerűen használja 
a csatornahálózatot: 
gyakorlatilag mindent 
beledobnak a lefo-
lyóba és a vécékagy-
lókba, így a rendszer 
gyakran eldugul. A 
szolgáltató évek óta 
jelzi a problémát, ese-
tenként listát is közöl 
a „talált tárgyakról”, a 
fogyasztókat azonban 
mindez hidegen hagy-
ja. Szemléletváltásra 
lenne szükség. 

K U D E L Á S Z  N Ó B E L

A Harvíz Rt. regionális víz-
szolgáltató tavaly, a leg-
szigorúbb járványügyi 

korlátozások idején közleményben 
kérte a lakosságot a csatornarend-
szer felelős használatára, vagyis ar-
ra hívta föl a fogyasztók fi gyelmét, 
hogy a „szennyvízelvezető közhá-
lózatba csak háztartási szennyvíz 
kerülhet”. Most arra kérdeztünk rá 

a szolgáltatónál, hogy felkérésüket 
követően javult-e a helyzet.

Kiderült: egyáltalán nem

Nem ritkák a dugulás miatti meghi-
básodások a Harvíz Rt. hatáskörébe 
tartozó szennyvízhálózatnál. En-
nek elsődleges oka, hogy sem fal-
vakon, sem nagyobb településeken, 
vagyis „szinte sehol nem használ-
ják a fogyasztók rendeltetésszerűen 
a csatornarendszert. Gyakoribbak 

a városokban, ahol sokkal többen 
vannak rácsatlakozva, ahol a régi, 
betonból készült rendszerek felü-
lete érdesebb, és a nem csatornába 
járó anyagok sokkal könnyebben 
megakadnak, felgyűlnek” – áll a 
Harvíz Rt. által válaszként küldött 
közleményben. A szolgáltató arról 
is tájékoztatott, hogy „ezen típusú 
meghibásodások kb. 90%-a a lakos-
ság fi gyelmetlensége, hanyagsága 
miatt történhet meg”. A duguláso-
kat okozó elemek listája igencsak 

hosszú: a leggyakrabban megta-
lálható tárgy a nedves törlőkendő, 
a különböző háztartási hulladék 
(krumplihéj, szőlőgerezd, tojáshéj, 
egyéb élelmiszerek maradékai), 
mindenféle, vízben el nem bomló 
papírhulladék (papírpelenka, intim 
betét, kéztörlő, újságpapír stb.), de 
„számos esetben okozott meghi-
básodást már textilipari hulladék 
(rongyok, szőnyeg- és ruhadara-
bok), illetve egyéb olyan hulladék, 
melynek elszállítására, tárolására 

létezik egyéb, erre a célra létreho-
zott szolgáltatás”.

A dugulás a kisebbik baj

Ezek a hulladéktípusok képesek 
a szennyvízelvezető csövek teljes 
keresztmetszetét elzárni, vagyis 
dugulást okozhatnak. A felelőtlen 
használatnak azonban lehetnek ko-
molyabb, nehezebben elhárítható 
és költségesebb következményei is. 
„Nagyon sokszor a szivattyúk meg-
hibásodását, illetve gyorsabb kopá-
sát okozzák, amelyeknek újra üzem-
be helyezése, javítása vagy cseréje 
nagy költséggel jár” – áll a szolgál-
tató válaszában. A hibák elhárítását 
a szolgáltatónak a legrövidebb időn 
belül meg kell oldania, akkor is, 
ha ez „szentestén vagy bármi más 
ünnepen történik, ez a készenlét és 
javítás a sok pluszköltségen kívül 
kellemetlenséggel is jár”.

A szolgáltató szerint „a rossz 
szokást nehezen vetkőzzük le, ez 
egy hosszan tartó folyamat. Nyu-
gat-Európában is vannak hasonló 
jellegű problémák, de elenyészőek 
az itteni kultúrához viszonyítva.” 
Kérdésünkre, hogy mi a megoldás 
minderre, ezt a választ kaptuk: 
„Azon kívül hogy többször tájékoz-
tatjuk az ügyfeleket, sajnos mást 
nem tehetünk, mindenkinek saját 
belátására van bízva.”

A meghibásodások oka részben az, 
hogy a lakosság 90%-a szemetesnek 
használja a szennyvízrendszert
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Hargita megye

SIMON VIRÁG

A Maros Megyei Környezetőrség 
a napokban értesítette a seges-

vári városházát és a helyi szemét-
szállító céget arról, hogy 

megtelt a helyi hulladékte-
lep, ezért be fogják zárni, 
és többé nincs lehetőség 
arra, hogy újabb szállít-
mányokat fogadjon. A be-
jelentés nyomán hétfőtől a 

helyi szemétszolgáltató cég 
már nem is szállította el a hulladé-
kot a városból, és átiratban értesí-

tette a városvezetést, hogy jelentős 
áremelésre van szüksége ahhoz, 
hogy továbbra is biztosítani tudja a 
szolgáltatást.

Duplájára emelték a díjat

A kialakult helyzet miatt a polgár-
mester szerdán azonnali tanácsü-
lést hívott össze, egyetlen napirendi 
ponttal: a szemétdíjemelés elfoga-
dása. Mint Iulian Sîrbu városvezető 
elmondta, kényszerhelyzet alakult 
ki, mert a helyi szemétszállító az 
utcán hagyta a hulladékot, és arra 
hivatkozik, hogy csak akkor tud-
ja Kerelőszentpálra szállítani, ha 

megszavazzák az áremelést, hogy a 
szállítási költségeket fedezni tudja. 
Eddig a segesvári magánszemélyek 
fejenként 7 lejt fi zettek havonta, 
ezután 15 lejt kell törleszteniük a 
háztartási hulladék elszállításáért. 
A polgármester azt javasolta, hogy 
áthidaló megoldásként fogadják 

el hat hónapra az áremelést, mert 
lehetséges, hogy addig kiderül, ki 
lesz a térségi szemétszállító, akinek 
kiválasztása már a Maros Megyei 
Tanács feladata. Az önkormányzati 
képviselők végül nagy többséggel 
elfogadták az áremelést, arra hivat-
kozva, hogy nem maradhat az utcán 
a hulladék, és egyelőre nem tudnak 
más szolgáltatót megbízni a szemét 
összeszedésével és elszállításával.

Bezárják a segesvári hulladéktelepet, duplájára nő a szemétdíj
• Szeptembertől az addigi dupláját kell fizetniük a se-
gesváriaknak a háztartási szemét elszállításáért, miután 
a helyi hulladéktelepet be fogják zárni és a háztartási és 
más jellegű hulladékot a több mint 50 kilométerre lévő 
kerelőszentpáli telepre kell vinni. Közben Maros megye 
egyetlen hivatalos és EU-konform szeméttelepére Mára-
maros megyéből is hoznak ezután háztartási hulladékot, 
havonta valamivel több mint 5 tonnát.

Más megyéből is 

Nemcsak a segesvári hulladé-
kot fogják a kerelőszentpáli 
hulladéktelepre vinni augusz-
tus utolsó napjaitól, hanem Má-
ramaros megyéből is befogad-
nak ide háztartási szemetet. 
A Máramaros Megyei Tanács 
átiratban kérte a Maros Megyei 
Tanácsot, engedje meg, hogy 
havonta 5162 tonna veszély-
telen hulladékot szállítsanak 
és tároljanak a kerelőszentpáli 
telepen. Máramaros megyében 
épül egy EU-konform telep, 
de még nincs kész. A Maros 
megyei tanácsosok csütörtöki 
soros ülésükön döntöttek a 
kérdésről, elfogadva, hogy 
augusztus és december között 
a fent említett mennyiségű hul-
ladékot a megyei szeméttelepre 
szállítsák, az érvényben lévő 
tárolási és fenntartási költsé-
gek törlesztése mellett.

Az utcán maradt a hulladék 
Segesváron

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE




