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• Egyre szigorúbb 
feltételeknek kell 
megfelelni a szelektív 
hulladékgyűjtés terén, 
és előfordul, hogy 
több éve alkalmazott 
megoldásokon kell 
változtatniuk a szol-
gáltatóknak. A már 
megszokott gyűjtőe-
dények sem váltak be 
mindenütt, az illeték-
telenek hozzáférésé-
nek kiküszöbölése, 
a rongálások, vagy a 
könnyebb üríthetőség 
érdekében más típusú-
akra van szükség.

 

KOVÁCS ATTILA

Az egyszerűbb szelektív 
gyűjtési módszerek hátrá-
nyai, hogy a műanyagból 

készült, harang alakú tárolók vi-
szonylag könnyen rongálhatók, 
a hulladék kiborítható, de sok 
esetben a lakosság sem válogatja 
szét megfelelően a szemetet. Jász-
vásárban (románul Iași) például 
olyan szelektív gyűjtésre szolgáló 
kukákat használnak, amelyeket 
nálunk a vegyes hulladék eseté-
ben – négy kerékkel ellátott fém 
vagy műanyag tároló, azzal a kü-
lönbséggel, hogy olyan zárt tető-
vel látták el, amelyen különböző, 

viszonylag szűk bedobónyí-
lások vannak a műanyag, 
fém, papír és más újrahasz-
nosítható szemét számá-
ra. Kolozsváron, akárcsak 
Aradon földbe süllyesztett 
tárolókat is üzembe helyez-
tek idén a különválogatott, 
újrahasznosítható hulla-
déknak, de használják a 

fent ismertetett típusú kuká-
kat is erre a célra. Brassóban egye-
lőre két helyszínen működik okos 
szelektív hulladékgyűjtő pont, 
amely egy nagy méretű konténer-
hez hasonlít, több bedobónyílás-
sal. A lakók vonalkóddal ellátott 
zsákokba gyűjtik a hulladékot, a 
kód leolvasása után érzékelő által 
nyitott bedobó lyukon kell megfe-
lelő részbe önteni a zsák tartalmát. 
A rendszer azonosítja a felhaszná-
lót, nyugtát is ad a hulladékról a 
mennyiség feltüntetésével, és ide-
genek számára nem hozzáférhető. 
Székelyföldön is változó a helyzet, 
van, ahol a hulladék biztonságos 
tárolására, máshol a nyitottság-
ra, hozzáférhetőségre helyezik a 
hangsúlyt a szolgáltatók.

Zárt konténerek

Csíkszeredában több éve jelen van-
nak a műanyagból készült, harang 
alakú tárolók, amelyekbe műanyag-, 
papír-, fémhulladékot, üveget lehet 
bedobni és ezek rendszeresen meg 
is telnek. Mivel viszonylag könnyen 
feldönthetők, főként a műanyagpa-
lackot gyűjtő guberálók ürítették 
ki ezek tartalmát, szétszórva más 
hulladékot is. A helyi önkormányzat 
más megoldást is kipróbált, év ele-
jétől a Fenyő utcában kísérleti jel-
leggel helyeztek el fémből készült, 
zárható ajtóval ellátott, tetszés 
szerint bővíthető rendszert alkotó 
hulladékgyűjtő konténereket. Az ott 
kialakított gyűjtőpontot nyolc tároló 
alkotja, ezek közül négy a háztar-
tási, vegyes hulladék befogadására 
szolgál, egybe a lebomló hulladé-
kot, egy másikba az üveget, kettőbe 
pedig a műanyag-, fém-, illetve pa-
pírhulladékot lehet bedobni. Közel 
fél év után ott az újrahasznosított 
hulladék mennyisége megnőtt, és a 
vegyes hulladék mennyisége csök-
kent – számolt be korábban kérdé-
sünkre Pál Tamás, az Eco-Csík Kft . 
regionális hulladékgazdálkodási 
cég igazgatója. Rongálás nem tör-
tént, viszont a zártszelvényből ké-
szült konténerek néhány helyen már 
rozsdáztak, ezért kezelést igényel-
tek. A tapasztalatokat fi gyelembe 
véve javasolták a városnak további 
hasonló tárolók beszerzését. A dön-
tés azóta megtörtént, a város 36 ha-
sonló konténert vásárol, és helyez el 
különböző övezetekben, ezek helyét 
még nem véglegesítették – tájékoz-
tatott érdeklődésünkre Lázár Péter, 
a polgármesteri hivatal városgaz-
dálkodási osztályának vezetője. Az 

új tárolók horganyzott zártszelvény-
ből készülnek, a rozsdásodás meg-
előzése érdekében.

Könnyebb hozzáférés

A Hargita megye több településén, 
köztük Székelyudvarhelyen és Gyer-
gyószentmiklóson is hulladékgyűj-
tést és szállítást végző RDE Hargita 
Kft . is új megoldásokat igyekszik 
bevezetni – ismertette kérdésünkre 
Körösfőy Sándor igazgató. Ők viszont 
nem a zártság, hanem a nyitottság 
hívei, így nemcsak a meglévő, ,,ket-
recekbe” zárt hulladékgyűjtő ponto-
kat számolják fel, hanem a szelektív 
hulladék gyűjtésére szolgáló harang 
alakú tárolóktól is megválnak. E lé-
pésnek két oka is van, az egyik a hoz-
záférhetőség, a másik a könnyebb 
ürítés, és elszállítás. ,,Az új stratégi-
ánk szerint szükségünk van 1 köb-
méteres, kerekes, műanyag konténe-
rekre, ezeket fogjuk használni. Nem 
annyira tartósak, mint a fémből ké-
szültek, de könnyebben kezelhetők, 
tömörítős autóval üríthetők, nem 
kell ehhez darus autó. Csak egy da-
rus autónk van a harangok számára, 
az emeléshez megfelelő hely kell, az 
autónak be kell férnie, el kell jutnia 
minden helyszínre” – sorolta az igaz-
gató, aki szerint több szempont van, 
amelyek miatt Székelyudvarhelyen 
minden harang típusú tárolót le fog-
nak cserélni. Úgy vélte, az új kukák 
könnyebben rongálhatók, de igye-
keznek tudatosítani a lakosságban, 
hogy jelezzék, ha rongálást látnak. 

Elmondta, Gyergyószentmikló-
son az első fázisban megmaradnak a 
harang alakú tárolók, de mivel nincs 
elég belőlük, kibővítik a rendszert 
további 1 köbméteres kukákkal, majd 

rendre lecserélik a most használt tá-
rolókat. Ez időbe telik, mert elég jól 
működik a meglévő rendszer – ponto-
sított Körösfőy. A meglévőket felváltó, 
1 köbméteres kukák, rendelkeznek fe-
déllel, és rajta bedobónyílásokkal, vi-
szont nem lesznek lezárva. Az igazga-
tó szerint ennek egy civilizált, európai 
városban nem látják értelmét, ugyan-
akkor ha valaki egy zsákba gyűjti az 
újrahasznosítható hulladékot, azt 
nehéz egyenként begyömöszölni a 
nyílásokon, ezért a fedelet felnyitva 
is bedobhatja a kukába. Ugyanez a 
helyzet a nagyobb kartondobozokkal 
is – említett egy másik példát.

Hiányzó szelektív gyűjtés

Marosvásárhelyen egyelőre nem a 
különválogatott hulladék gyűjtésé-
re használt tárolók cseréje, hanem 
a rendszer bevezetése a fő feladat, 
jelenleg ugyanis csak vegyes hulla-
dékgyűjtésre van lehetősége a lakos-
ságnak, és az is többször szünetelt a 
szolgáltató problémái miatt. A Maros 
megyei önkormányzat által létre-
hozott, hét övezetre osztott megyei 
integrált hulladékgazdálkodási rend-
szer részeként a 2. számú, Marosvásá-
helyt, Nyárádszeredát és 16 községet 
magába foglaló térségben a hulladék 
szelektíven történő gyűjtésének és el-
szállításának biztosítására az Ecolect 
Közösségi Fejlesztési Egyesület tavaly 
és idén is írt ki közbeszerzési eljárást. 
A júliusban zárult utolsó licit viszont 
eredménytelen volt, mivel egyetlen 
értékelhető ajánlat sem érkezett. A 
közbeszerzési eljárást később megis-
mételték, de eredményt még nem hir-
dettek. Maros megyében ez az egyet-
len övezet, ahol még nem sikerült 
szerződést aláírni a szolgáltatóval.
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A harangoktól az okos kukáig
Szelektív hulladékgyűjtés változó megoldásokkal

A harang formájú hulladéktárolók 
cseréje következik Székely-
udvarhelyen. Szempont a 
nyitottság is
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CentriFUGA koncert
Az ALTER-NATIVE Filmfesztivál 
„nulladik napján”, azaz ma este  

7 órától ingyenes koncertet 
tart a CentriFUGA Kortárs Zenei 
Műhely a marosvásárhelyi Kul-
túrpalota kistermében. Fellép: 
Szőcs Márton – hegedű, Tornyai 
Péter – brácsa, Zétényi Tamás 
– cselló, Szalai András – cimba-
lom, Horváth Bálint – zongora, 
vezényel: Kedves Csanád. 

Kelemen Hunor 
Székelyudvarhelyen
Székelyudvarhelyre jön holnap 
Kelemen Hunor, az RMDSZ ál-
lamelnök-jelöltje, aki oktatási és 
környezetvédelmi programjáról 
szeretne vitázni az érdeklődők-
kel. A szövetség elnöke délután 
három órára várja az érdeklő-
dőket a Mokka kávéházba. A 
jelölt ezután a Hargita Business 
Centerbe megy, ahol gazdasági 
kerekasztal beszélgetésen vesz 
részt délután öt órától.

Mesemusical
Nyolc alkalommal játssza a Ku-
nigunda hozománya című me-
semusicalt ebben a hónapban a 
Csíki Játékszín Csíkszeredában. 
A hónap végén, november 25-én 
és 27-én Gyergyószentmikló-
son vendégszerepelnek négy 
alkalommal a darabbal. Az ér-
deklődők további információkat 
a www.csikijatekszin.ro oldalon 
olvashatnak. 

Adótörlesztés
Mentesülnek a büntetőkamatok 
befizetése alól azok a csíksze-
redaiak, akik december 15-ig 
törlesztik a városháza irányába 
minden eddigi alaptartozásukat, 
a helyi adók és illetékek mellett 
a bírságokat, a bérleti és a 
haszonbérleti díjakat, a 2019-es 
adókat, illetékeket is befizetik. 
Az érdekelteknek értesítést kell 
benyújtaniuk az adó és illeté-
kosztályra, ennek alapján kapják 
meg az alaptartozás és a kamat 
értékét megállapító bizonylatot, 
és miután az alaptartozást tör-
lesztették, továbbá a pénzügyi 
nyilatkozatok benyújtásával is 
napirenden vannak, kérvényez-
hetik az említett osztályon a 
kamatok eltörlését. A kérvény 
benyújtásának határideje 
december 15. A formanyomtatvá-
nyok igényelhetők és kitölthetők 
a városháza Adó- és illetékosztá-
lyán, illetve letölthetők a www.
szereda.ro oldalról is.
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