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• Térfigyelő kamerák 
felszerelésével, tuda-
tosítással és lerakó-
helyek biztosításával 
igyekeznek meggátol-
ni az udvarhelyszéki 
önkormányzatok, hogy 
a természetbe, ille-
gális lerakóhelyekre 
kerüljenek az építke-
zési törmelékek, régi 
bútorok. 
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Ha nem is gyakran, de gondot 
okoz Parajdon, hogy egyesek 
nem szabályszerűen válnak 

meg a bútoroktól, építkezési törme-
lékektől, legtöbbször a természet-
ben hagyva azokat – tudtuk meg 
Nyágrus László polgármestertől. 
Mint mondta, ők abban remény-
kednek, hogy a környezetvédelmi 
minisztérium hamarosan lehetővé 
teszi a pályázást úgynevezett be-
gyűjtő udvarok kialakítására. Nincs 
náluk helyi rendőrség, így azt nem 
vethetik be a helyzet javítása érde-
kében, ám munkatársaik nyitott 

szemmel járnak ez ügyben. Persze 
ez nem a legjobb megoldás, hiszen 
tetten kellene érni és meg kellene 
bírságolni a szemetelőket. Az emlí-
tetten kívül abban is gondolkodnak, 
hogy újabb kamerákat szereljenek 
fel a problémásabb helyszíneken – 
ezért is pályázniuk kell. Amíg ez a 
gond nem szűnik meg, addig az ön-
kormányzat kénytelen fi nanszírozni 
az illegálisan lerakott hulladékok 
elszállítását.

Lassan, de fogy

Sándor Lajos, Szentegyháza alpol-
gármestere azt tapasztalta, hogy 
az elmúlt négy évben némileg meg-
csappant a szemetelők száma, de 
így sem szűnt meg a probléma. A 
legnagyobb gondot a bútordarabok 
jelentik, hiszen azokat már a rászo-
rulók sem használják fel. Az önkor-
mányzat évente kétszer is szervez 
szemétszedési akciót, amikor bőven 
akad munkájuk az önkénteseknek. 
Igyekeznek elektromoshulladék- 

begyűjtési akciókat szervezni a 
helyzet javítása érdekében, ugyan-
akkor most arra is készülnek, hogy 
lehetőséget biztosítsanak a bútorok 
leadására. Várják, hogy mielőbb 
beinduljon a Hargita megyei integ-
rált hulladékgazdálkodási rendszer 
is, hiszen náluk is van egy szelektív 
hulladékgyűjtő. 

Lerakóhelyet biztosítanak

Folyamatosan küzd az illegális sze-
métlerakók felszámolásával a szé-

kelykeresztúri önkormányzat, egye-
bek mellett ezért is alakították meg 
a helyi rendőrséget. Koncz Hunor 
János helyi polgármester lapunk-
nak elmondta, hogy az építkezési 
törmelékek természetbe vitelének 
visszaszorítása érdekében – köztes 
megoldásként – az RDE Hargita Kft . 
munkatársaival konzultálva ideig-
lenes lerakópontot hoztak létre az 
egykori Nagy-Küküllő Szövetkezet 
udvarán. Itt egy tározót helyeztek 
el, ahova bárki elviheti a kisebb 
mennyiségű, otthoni felújítások-
ból származó szemetét. Ehhez ér-
tesíteni kell az önkormányzatot, 
ugyanakkor a hulladék le-
mérése után ki kell fi zetni 
az elszállítás ellenértékét. 
„Jobb megoldás ez, mint 
ha ilyen esetekben egy 
egész konténert kellene 
bérelnie az érintettnek” 
– fogalmazott az elöljáró. Arra is 
kitért, hogy a már nem használt bú-
torok elszállításába is besegít az ön-
kormányzat, ingyenesen. „Megnéz-
zük, hogy vannak-e olyan bútorok, 
amelyeket tudunk hasznosítani, ha 
másra nem, akkor fűtőanyagként 
eltüzeljük. A többi a szeméttelepre 
kerül. De így is kisebb költség az 
elszállítás, mint ha az egészet össze 
kellene szedni egy illegális szemét-
lerakóból. Nyilván lehetnek olyan 
bútorok is, amelyekkel segíthetünk 
a rászorulókon” – magyarázta a 
polgármester. 

Mit tehetnek az önkormányzatok?
Számottevő gondot jelent az illegális szemétlerakás beszüntetése
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Rossz nézni. Illegális szemétle-

rakó az egyik székelyföldi tel e-

pülés határában
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Az építkezési munkálatok befe-
jeződtek, már az utolsó simítá-

sok zajlanak – meszelés, hideg- és 
melegburkolat fektetése –, tudtuk 
meg Zörgő Noémitől, a Székely-
udvarhelyi Polgármesteri Hivatal 
sajtószóvivőjétől. Jelenleg az ingat-
lan körüli terület rendezésén dol-
goznak, az építkezési engedélyben 
előírt méretű parkolót kialakítot-

ták, a kerítések lécezése van még 
hátra, minden jel arra mutat tehát, 
hogy az épület átadása idén megtör-
ténik – tette hozzá. 

A legutóbbi tanácsülésen meg-
szavazták az épület berendezésével 
kapcsolatos közbeszerzés elindítá-
sát, így most ez következik. Ebbe 
beletartozik a 455 négyzetméter 

hasznos felületen kialakított he-
lyiségek bútorzata, vagyis a föld-

szinti és emeleti foglalkoztatók, az 
orvosi rendelő és nővéri szoba, az 

irodahelyiségek, a konyha, öltözők, 
mosogatóhelyiség, kazánház be-
rendezései és felszerelése – sorolta 
Zörgő Noémi. Kérdésünkre, hogy 
ez mikor valósulhat meg, a sajtó-
szóvivő elmondta: a kivitelezés jó 
ütemben halad, ezért a foglalkozta-
tó berendezését követően, 
a pályázat lezárása után 
elkezdődhet az engedé-
lyeztetés folyamata. Ezt a 
szociális igazgatóság végzi 
majd, a szükséges lépése-
ket már meg is tették ahhoz, hogy 
zökkenőmentesen haladjon az épü-
let átadását követően. A szükséges 
működési engedélyek beszerzésére 
hat hónap áll majd rendelkezésre – 
tette hozzá Zörgő Noémi.

Az ingatlan berendezése és engedélyeztetése van még hátra
• Tavaly márciusban kezdődtek el a munkálatok az 
egykori szombatfalvi Népház épületében, amely hama-
rosan idősek nappali foglalkoztatójaként fog működni.

Idén befejezik, várhatóan jövőre el is kezdődhetnek 

a tevékenységek a központban
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