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Vágja ki a kérdőívet és küldje be (akár a Hűséges olvasó szelvényekkel 
együtt) június 26-áig a lapkézbesítőinktől, vagy hozza be személyesen
szerkesztőségünkbe, a Szabadság tér 15. szám alá.

Jobbá tesszük a lapunkat. Segítsen nekünk!
Számítunk az ön véleményére.
Töltse ki a kérdőívet!

Háttéranyagból. Hogy világos legyen, mi és miért történik.

Véleményből. Hogy könnyebb legyen az eseményeket értelmezni.

Szórakozásból. Rejtvényekre, fejtörőkre van szükség.

Könnyű témákból. Nem érdekel a közélet, nem érdekel a politika.

Tényekből. Nem kell a sok duma.

Mindenből, ami Székelyföldről szól.

Nem érdekel, úgysem olvasom.

Miből szeretne többet a Gyergyói Hírlapban?

A lapcsaládunk által megkér-
dezett szakértők szerint 
mindenképpen szükség 

volna ösztönzésre, hogy „áttörjék 
az érdektelenség falát”, ám nem 
biztos, hogy hatékony új gép meg-
vásárlásához kötni a programot, 
hiszen ilyen már működik a ke-
reskedőknél, ám nem mindenki-
nek van pénze, hogy új háztartási 
gépet vásároljon.

Szükség van az e-hulladékra

A környezetvédelmi miniszté-
rium hivatalosan még nem közöl-
te a voucher értékét, ám források 
szerint 150 lejt adnának egy na-
gyobb háztartási berendezés, pél-
dául hűtőszekrény vagy mosógép 
leadása esetén, a kisebbekért, a 
televízióért vagy főzőlapért 100 
lejt. Graţiela Gavrilescu környe-

zetvédelmi miniszter úgy nyilat-
kozott, egyeztetés zajlik, hogy 
beindítsák az országos lomtalaní-
tás „motorjait”, és meghirdessék 
a háztartási gépek roncsprogram-
ját. Abban bíznak, hogy a bónusz-
rendszerrel ráveszik a lakosságot, 
hogy megszabaduljanak a meghi-
básodott háztartási gépektől. A 
tapasztalat szerint ugyanis eze-
ket ritkán hasznosítják újra, in-
kább a lakásban raktározzák, 
mert a gyűjtőpontok általában 
a települések szélén vannak, és 
amúgy is elenyésző összegeket fi-
zetnek a roncsokért. Roxana Puiu, 
az e-hulladék begyűjtésére sza-
kosodott Environ cég menedzse-
re szerint a gyakorlatban kétféle 
módon lehetne kivitelezni a prog-
ramot: vagy leadják a roncsokat a 
begyűjtőközpontokban, vagy el-

viszik bejelentés nyomán a ház-
tartásokból. Az európai uniós 
vállalások értelmében Romániá-
nak évente egy főre 4 kilogramm 
elektromos háztartási hulladékot 
kellene újrahasznosítania, jelen-
leg viszont mindössze 1,25 kilo-
grammot sikerül.

Hatástanulmány kellene

„Az érdektelenség falát át kel-
lene törni, de felmerül a kérdés, 
hogy a plusz 150 lej használ vagy 
sem” – vélekedett lapcsaládunk 
megkeresésére Korodi Attila 
RMDSZ-es parlamenti képviselő. 
A volt környezetvédelmi minisz-
ter szerint szükség lenne egy ta-
nulmányra, ami alátámasztja a 
roncsprogram szükségességét, 
hiszen a pontos adatok hiányában 

nehéz megítélni, hogy az meny-
nyire lenne hatékony. Azt kelle-
ne látni, hogy jelenleg mekkora 
értékben és hova adnak le elekt-
ronikai hulladékot, hiszen elvi-
leg most is vannak évi kvóták, a 
vásárlók, már amikor megveszik 
az elektronikai berendezése-
ket, kifizetnek egy plusz költsé-
get, amit arra fordítanak, hogy 
az újrahasznosítás kötelezettsé-
gét átvállaló szervezeteken ke-
resztül begyűjtik az elektromos 
szemetet. Korodi Attila emlékez-
tetett, önkéntességi alapon tu-
lajdonképpen már működik ez a 
rendszer, hiszen a kereskedők is 
gyakran ajánlanak fel árkedvez-
ményt, ha a vevők beviszik a régi 
gépet. Kérdés, hogy kell-e ennél 
több? – vetette fel a politikus. 

BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

A szakemberek szerint nem feltétlenül hatékony, ha új berendezés megvásárlásához köti a kormány a bónuszt

Dolgoznak a háztartási roncsprogramon

A kormány a háztartási gépekre is kiterjesztené a roncsprogramot. Utalvány járna az e-hulladék után

A Roncsautóprogram mintájára a háztartási 

gépekre is hasonló támogatási konstrukció 

beindítását tervezi a környezetvédelmi minisz-

térium – a kiszivárgott információk szerint ez 

azt jelentené, hogy ha hivatalosan leadjuk a régi 

televíziót, hűtőt vagy mosógépet, értékjegyet 

kapunk, amit egy új háztartási gép vásárlásakor 

lehet beváltani.

ARCHÍV FELVÉTEL: IFJ. FARKAS ANTAL

A roncsautóprogram nagyon bevált

Mint ismeretes, 2010 óta létezik Romániában a Roncsautóprogram, 
amelynek keretében régi személygépkocsikat lehet leadni a roncs-
telepeken, és cserében a Környezetvédelmi Alap új autó vásárlá-
sakor felhasználható utalványokat biztosít. Ugyan tavaly felmerült, 
hogy megszüntessék a támogatást, a lakosság és az autókereske-
dők egyaránt felemelték a hangjukat, így kiderült, hogy továbbra is 
van létjogosultsága a gépkocsipark felújítását  célzó programnak.  
2018-ban a Roncs autóprogram keretében a magánszemélyek 133 
millió lej, a jogi személyek pedig 20 millió lej értékben kaphatnak 
kedvezményeket új személygépkocsi vásárlásakor, amennyiben 
leadnak a roncstelepen egy nyolcévesnél régebbi járművet. A feb-
ruárban elfogadott módszertan szerint egy leadott autóért 6500 lej 
jár, így a keret több, mint 20 400 új személygépkocsi megvásárlá-
sára lesz elegendő. Az úgynevezett alapprogram mellett ugyanak-
kor idén is elindult a Roncsautó Plusz Program, amely az elektro-
mos és hibrid autók vásárlását ösztönzi.

Turkálóban könyv! – nézett 
csodálkozva ismerősöm a mi-
nap, amikor e nem szokványos 
tapasztalatomról meséltem, 
ugyanis a gyergyószentmiklósi 
Ora Rode Turkálóban könyveket 
is lehet túrni. Adományból aján-
dék lesz, hiszen a könyvek ma-
gyarországi segítők jóvoltából 
kerültek Gyergyószentmiklósra, 
ellenértékükkel pedig a Szivár-
vány alatti gyermekotthon és a 
hajléktalan szálló lakóinak min-
dennapjait könnyítik.

„Magyarországon nagyon so-
kan kidobják a könyveket, van 
néhány ismerősöm, akik össze-
gyűjtik a lomtalanításkor szemét-
be kerülő köteteket, és nekünk 
ajándékozzák, tudják, hogy ka-
ritatív célt szolgálnak, ugyanis a 
bevétellel a gyerekeket segítik”  – 
ismertette Jeszenszky Melinda, 
az ORA International Keresztény 
Emberbaráti Szociális Szervezet 
munkatársa. Mint megtudtuk, az 
adománykötetek egy része a válo-
gatás után a gyerekotthon könyv-
tárába, illetve a hajléktalan szálló 
nappalijának polcára kerül, a töb-

biből pedig bárki válogathat a tur-
kálóban, mondhatni, gyufaárért.

A turkáló csendes sarkában

A Pro Art Képzőművészeti Ga-
lériát is működtető hölgy arról is 
szólt, hogy szükségmegoldásként 
rendezték be az üzlet egyik sar-

kát, csak könyvturkálót nem tar-
tanak fenn. „Budapesten számos 
antikvárium és könyvturkáló is 
működik, és ha már könyvek-
kel is megajándékoznak, szeret-
tem volna Gyergyószentmiklóson 
is kipróbálni, hogy van-e rá ke-
reslet, egyelőre ilyen formában 
igyekszem a könyvadományok 
egy részét értékesíteni, és az árá-
ból a gyerekotthon fenntartását 
támogatni” – mondta Jeszensz-
ky Melinda.

A Békény-parti képzőművészeti 
galéria szomszédságában lévő üz-
letben egy csendes sarok várja a 
könyvek között turkálni, válogatni 
vágyókat. Polcokra és asztalokra 
tették az adományköteteket, szé-
ket is elhelyeztek, hogy bárki nyu-
godtan belelapozhasson, kedvére 
válogasson a magyar és világiro-
dalom kötetek, illetve számos is-
meretterjesztő könyv közül. Házi 
olvasmánynak ajánlottak is van-
nak, gyerekeknek szóló és gye-
rekneveléssel kapcsolatosak is, 
illetve szórakoztató kiadványokat 
is lehet találni.

BARICZ-TAMÁS IMOLA

Könyveket is turkálhatunk

Használt kötetekre bukkantunk 
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