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375 ezer lejt nyert a szentábrahá-
mi önkormányzat a központi kör-
nyezetvédelmi alapnál pályázva, 
amelyből napelemes áramfejlesztő 
rendszereket szeretnének felsze-
relni Solymosiláz tizenöt háztartá-
sánál. Azért döntöttek az említett 
megoldás mellett, mert a vezetékes 

villanyhálózatot roppant ne-
héz, költséges és időigényes 
lenne kiterjeszteni az erdő 
közötti, többnyire csak te-
repjárókkal megközelíthető 
elszigetelt tanyára. Június-
ban, a kivitelezés érdeké-

ben folyamatban lévő közbe-
szerzési eljárás idején Simó Dezső 
polgármester még abban remény-
kedett, hogy a beruházás a nyár 
folyamán megvalósulhat, azonban 
ez nem így történt.

Kései munka, kései fizetés

Az elöljáró lapunknak kifejtette, 
időközben egy vállalat ugyan el-
nyerte a kivitelezés jogát, mun-
katársaik azonban még most sem 
kezdték el a megvalósítást. A pol-
gármester már felvette a kapcsola-
tot a céggel, ahonnan azt az infor-
mációt kapta, hogy megrendeltek 
bizonyos eszközöket, azok megér-
kezésére várnak. A munkát viszont 
csak akkor tudják elkezdeni, ha 
megfelelők az időjárási viszonyok. 
Érdemes tudni azonban, hogy a ki-
vitelezésnek még idén meg kell tör-

ténnie, mivel az önkormányzattal 
kötött szerződésben ez a határidő 
szerepel. Simó Dezső rámutatott, 
átiratban sürgette meg a vállala-
tot, hogy minél előbb kezdjék el a 
napelemes rendszerek kiépítését, 
hiszen ha év végén fejezik be, akkor 
jó eséllyel csak jövő tavasszal tud 

majd fi zetni érte az önkormányzat, 
amikor sikerült elfogadni a helyi 
költségvetést. Ha időben meg akar-
ják kapni a megegyezett bért, akkor 
december 20-a előtt kell teljesítse-
nek. „Remélem, hogy az átirat és a 
benne közöltek megteszik a hatá-
sukat. Őszintén szólva ettől függet-

lenül is bízom abban, hogy a cég 
időben teljesíti a vállalását, hiszen 
nagyon jó referenciáik vannak, mi-
nőségi, többnyire saját gyártmányú 
eszközökkel dolgoznak” – így a köz-
ségvezető. Azt is megtudtuk, hogy a 
kivitelezés elmulasztása súlyos bír-
ságot von maga után. 

Kicsi, de számít

„Mindenképp fontosnak tartjuk, 
hogy megvalósuljon a projekt, hi-
szen ha egy kis tanyáról is van szó, 

ők is hozzánk tartoznak, és mi segí-
teni szeretnénk, mert ez a dolgunk” 
– fogalmazott Simó Dezső. Mint 
mondta, elengedhetetlen, hogy a 
helyiek is használhassák árammal 
működő háztartási és egyéb gépei-
ket, ezért is lényeges a beruházás. 
Azt ígérte, hogy mindent megtesz 
a projekt mielőbbi megvalósulása 
érdekében.

Áramra várnak a tanyavilágban
Még várni kell a napelemek felszerelésére a Solymosilázon

A szerződés szerint még idén ki 
kell építeni az áramot biztosító 
rendszereket
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A játszóterek, valamint a város 
más pontjain kihelyezett utcai 

szemeteskukák gyakoribb ürítését 
kérte átiratban a Székelyudvarhe-
lyi Helyi Rendőrség a város önkor-
mányzatától. Megállapításaik sze-
rint elsősorban a nyári időszakban 
nő a játszóterek környéki szemete-
sek kihasználtsága, a 20 játszótér 
közelében lévő összesen 63 kuka 
gyorsan telítődik. Zörgő Noémi, a 
Székelyudvarhelyi Polgármesteri 

Hivatal sajtószóvivője lapunknak 
azt nyilatkozta, hogy az igények-
nek megfelelően folyamatosan nö-
velték az utcai szemetesek számát. 
Minden utcai kukát hetente három 
alkalommal ürítenek ki, a hulladék-
gazdálkodási rendszabályzatban 
foglaltak szerint. Ugyanez érvényes 
a játszóterek környékén elhelyezett 
utcai szeméttárolókra is. A gond sok 

esetben az, hogy rendszeresen kerül 
háztartási szemét is ezekbe, húzta 
alá a sajtóreferens. Ezt elsősorban 
a lakótelepeken tapasztalják, ahol 
a gondosan összezacskózott szeme-
tet nem a kijelölt gyűjtőpontokra 
viszik egyesek, hanem a legköze-

lebbi utcai szemetesbe tömködik. 
„Ez elindít egy folyamatot: tele van 
a kuka, sokan nem keresik meg a 
legközelebbit, amelyikbe még férne, 
hanem egyszerűen mellé dobják a 
szemetet” – részletezte Zörgő Noémi. 
Folyamatosan vannak rongálások 

is, letörnek, felborítanak ilyen tá-
rolókat, nem egyszer a Küküllőben 
találták meg a kukákat.

Új, szelektív utcai 
hulladékgyűjtők érkeznek

Nemrég rendeltek négyrekeszes utcai 
szelektív kukákat, amelyek külön 
tárolórésszel rendelkeznek papír-, 
műanyag- vegyes és üveghulladékok-
nak. Egyelőre tíz ilyen gyűj-
tőt rendeltek, hamarosan 
megérkeznek, és a város 
legforgalmasabb pontjaira 
kerülnek, vagyis azokra 
a helyekre, ahol az ürítési 
ütemterv tapasztalatai és a 
visszajelzések alapján legin-
kább szükség lesz rájuk. Az új kukák 
befogadóképessége összességében 
nagyobb lesz a jelenleg használatban 
lévőknél – tette hozzá Zörgő Noémi.

Oda szemetelnek, ahova a legkényelmesebb – változtatni kellene
• A felelőtlen hulladékkezelés és rongálások is nehe-
zítik a köztisztaság fenntartását Székelyudvarhelyen. 
Noha heti rendszerességgel, igények szerint ürítik az 
utcai szemeteskukákat, azok nem rendeltetésszerű 
használata gyakorta okoz gondot városszerte.

Hetente háromszor ürítik az utcai 
szemeteseket, de gyakran ez sem elég
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• Noha már fel is kellett volna szerelni a napelemes áramfejlesztő rendszereket a 
mindössze tizenöt háztartásból álló, az udvarhelyszéki Szentábrahám községhez 
tartozó Solymosilázon, még el sem kezdte a munkát a közbeszerzési eljárást meg-
nyerő vállalat. A polgármester igyekszik előmozdítani a beruházást.




