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Talajjavító lesz belőle
A cél, hogy minél több zöld hulladékot gyűjtsenek és komposztáljanak
• Egyre többen gyűj-
tik külön a konyhai 
lebomló zöldhulladé-
kot Csíkszeredában, 
a magánházaktól már 
egy éve rendszeresen 
elszállítja azt a hul-
ladékgazdálkodással 
megbízott Eco-Csík 
Kft., a legtöbb tömb-
házas lakóöveze-
teknél ezután fogják 
bevezetni ezt a lehe-
tőséget. 

B A R A B Á S  H A J N A L

K özel egy éve Csíkszeredában 
is külön gyűjtik a komposz-
tálásra alkalmas zöld hulla-

dékot a magánházak lakóitól, hogy 
ezzel is csökkentsék a végleges 
lerakásra kerülő szemét mennyi-
ségét. Ugyan a fametszések utáni 
nyesedéket és egyéb zöld hulladé-

kot – ha előzetesen összegyűj-
tötték a lakók –, korábban is 
elszállította a hulladékgaz-
dálkodással megbízott Eco-
Csík Kft ., azonban egy évvel 

ezelőtt kezdték el kiosztani 
kifejezetten zöld hulladék számára 
a zöld zsákokat, amelyeket heti egy 
alkalommal szállítanak el azóta is 
rendszeresen a házak elöl. 

Sorra kerülnek a tömbházak is

A konyhai lebomló hulladék külön 
gyűjtésére a tömbházas lakóöve-
zeteknél is lesz lehetőség, ugyanis 
az újonnan kiépülő hulladékgyűjtő 
pontoknál a barna színű tárolók 
ezt a célt fogják szolgálni. Kísérle-
ti jelleggel a Fenyő utcában épült 
ki az első olyan gyűjtőpont, ahol 
külön konténerbe dobható a zöld 
hulladék. A fémből készült, zárható 
ajtóval ellátott konténer-együttes 
tárolói háztartási, azaz vegyes hul-
ladék, illetve külön-külön a szelek-
tív hulladékok befogadására szol-
gálnak. Az üveg-, műanyag-, fém-, 
illetve papírhulladék mellett így 
külön tárolóba dobható a lebomló 
hulladék is. Az elkövetkezőkben a 

csíkszeredai önkormányzat a vá-
ros több másik pontján helyez ki 36 
hasonló konténert. Pál Tamástól, 
az Eco-Csík Kft . igazgatójától meg-
tudtuk, Csíkszeredából havonta 
átlagban 40 köbméternyi zöld hul-
ladékot gyűjtenek be, ez az érték 
idényenként változik, hiszen ősszel 
és tavasszal több gyűl, mint más-
kor. Ugyanakkor azt is megjegyezte, 
hogy bár egyre többen gyűjtik kü-
lön a konyhai lebomló hulladékot, 
továbbra is akadnak, akik beleke-
verik a háztartási vegyes szemetet 
is, így az már nem komposztálható. 

Arra a kérdésre, hogy hová kerül 
a zöld hulladék, elmondta egye-
lőre még csak elképzelés szintjén 
maradt a Harvíz Rt.-vel közös pro-
jektjük, hogy komposztáló-telepet 
hozzanak létre a derítőállomás 
közelében, ezért ezt a típusú hulla-
dékot a cekendi lerakóba szállítják, 
ugyanis ott működik a legközelebbi 
engedélyezett komposztáló-telep. 
Mint korábban beszámoltunk róla, 
a 2018-ból származó 74-es számú 
sürgősségi kormányrendelet írta 
elő a hulladékgazdálkodóknak, 
hogy minél nagyobb mennyiségben 

komposztálják a háztartásokból 
származó lebomlandó szemetet, 
azaz a zöldhulladékot, ezáltal je-
lentősen csökkenhetne a hulladék-
lerakókba helyezett szemét meny-
nyisége. Ennek a jogszabálynak 
eleget téve bővítette és továbbra is 
bővíti vonatkozó szolgáltatását az 
Eco-Csík Kft .

Komposzt-expressz

A csíkszeredai komposztexpressz 
két hónapja indult útjára két ma-
gánszemély kezdeményezésére, 
így hetente egy alkalommal, pén-
tekenként a város nyolc pontjáról 
gyűjtik be a konyhai lebomló hulla-

dékot, amelyet a zsögödfürdői terü-
letükön kialakított komposztálóban 
komposztálnak. A hulladékokat 
műanyaghordókba gyűjtik és bicik-
lire kötött utánfutóval szállítják. Te-
vékenységükről bővebben nemrég 
a Liget  mellékletünkben számol-
tunk be Komposztálás. Tudatosabb 
életmód, kevesebb szemét címmel, 
a gyűjtőpontjaikról és egyéb in-
formációkról a Csíkszeredai kom-
poszt-expressz Facebook oldalukon 
is lehet olvasni.

Újrahasznosításra ösztönöznek. 
Komposzt lesz a külön gyűjtött 
zöld hulladékból
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H I R D E T É S

A Homoród Fotóklub 
kiállítása
Átadás címmel nyitják meg a 
Homoród Fotóklub kiállítását 
december 6-án, pénteken 18 
órától a csíkszeredai megye-
háza földszinti kiállítóterében. 
A tárlatot Székedi Ferenc 
műkritikus, művészettörténész 
méltatja. A kiállító alkotók: An-
dorkó Attila, Bors Gyula, Danis 
János, Forrai Tibor, Hátszegi 
Csaba, Kertész Hajnalka és Pa-
taki Hajnalka. A tárlat február 
12-éig látogatható.

Összművészeti 
kiállítás a Pro Artban
Réthi Botond festőművész 
kiállításának megnyitójára 
várja az érdeklődőket decem-
ber 4-én, szerdán 18 órakor a 

gyergyószentmiklósi Pro Art 
Galéria. Ugyanitt teret kap még 
két amatőr „művészkedő” is – 

így jellemezte magát Váradi 
Czáka Gyöngyike és a Sala-
mon Ernő Gimnázium Kálmán 
bácsija, György Kálmán. Az est 
szervezője Eperjessy Kinga. 
A zenei hangulatkeltést Antal 
Ábel nyújtja.

Díjátadó és kiállítás 
a könyvtárban
A csíkszeredai Kájoni János 
Megyei Könyvtár Joannes 
Kájoni 390 címmel hirdetett 
képzőművészeti pályázatot 
diákok számára. A beérke-
zett alkotásokból kiállítás 
készült, melynek megnyitóját 
ma 17 órától tartják a könyv-
tár előadótermében. Az ese-
ményen közreműködik Szabó 
András, Ványolós Orsolya és 
Ványolós András, akik Kájoni 
János zenei hagyatékából 
szólaltatnak meg dallamokat.

Utazás a zene szárnyán
A címbeli mottóval tart közös 
koncertet az Oláh Dezső Trió 
és a Csíki Kamarazenekar 
december 7-én, szombaton 
19 órától Csíkszeredában, a 
Csíki Moziban. Az Oláh Dezső 
zongoraművész által alapí-
tott dzsessztrió a zongora, 
nagybőgő és ütőhangszerek 
összhangjára építi produkci-
óit. Hangversenyükön Oláh 
Dezső saját kompozíciói, illet-
ve más dzsesszfeldolgozások 
hangzanak el. Jegyek 20 le-
jért a bilete.ro honlapon vagy 

a Csíki Mozi jegypénztárában 
vásárolhatók.

• RÖVIDEN 

Zöld hulladék
Zöld hulladéknak számít minden, ami nem elrohad, hanem felbomlik. Pél-
dául ilyen hulladékok a zöldségek, szárak, levelek, olajos magvak, nyers 
gabonák, lisztek, csonthéjak, kávé, tea, fűszer- és gyógynövények, tojás-
héj, vágott virágok, szobanövények, festetlen-, fehérítetlen natúr papír, 
haj, köröm, toll, szőr, lomb, levágott fű, gally, növénynyesedék, faforgács, 
szalma, faapríték, fahamu – sorolja a Komposztmester.hu. Hozzáfűzték 
nem komposztálhatóak a hőkezelt ételmaradékok, húsok, csontok, zápto-
jás, cigarettacsikkek, valamint a textíliák és más szelektív hulladékok.




