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• Felemás a szelektív 
hulladékgyűjtés sikere 
a székelyföldi városok-
ban: van, ahol – figye-
lemfelkeltő és tudato-
sító kampányok révén 
– jelentős növekedést 
sikerült elérni, máshol 
még gyerekcipőben jár 
a gyűjtés és újrahasz-
nosítás. Az egybecsen-
gő vélemények szerint 
azonban a városi lakos-
ság nyitott és együtt-
működő, már nem „úri 
hóbort”, hanem felelős 
magatartás a szelektív 
gyűjtés.

K O V Á C S  E S Z T E R

Tamarának keresztelte el ka-
balafi guráját az RDE Hargita 
Kft .: a székelyudvarhelyi szék-

helyű köztisztasági vállalat újabb 
fi gyelemfelkeltő kampányának célja 
tájékoztatni a lakosságot a szelektív 
hulladékgyűjtés mikéntjéről. Egyéb-
ként az elkövetkező hetekben önkén-
tesek várják majd az érdeklődőket a 
város több pontján, ahol bármilyen, 
a témába vágó  kérdésre válaszol-
nak. A cég erőfeszítéseket tett az el-
múlt évben a népszerűsítés terén, az 
eredmény sem maradt el, mondta el 
lapunknak Körösfőy Sándor. Az RDE 
Hargita Kft . igazgatója hozzátette: a 
szelektíven gyűjtött hulladék aránya 
hónapról hónapra növekszik (jelen-
leg a székelyudvarhelyi össz-hulla-
dékmennyiség mintegy harminc szá-
zalékát teszi ki), amennyiben sikerül 
tartani az ütemet, év végére a havi 
átlag elérheti az ötven százalékot 
is. „A szelektíven gyűjtött hulladék 

minőségének javítása lenne a követ-
kező lépés, de kérdéses, hogy lehet-e 
ezen a téren javítani” – vetette fel az 
igazgató. Mint kifejtette, a szelektí-
ven gyűjtött hulladék mennyiségi 
növekedésével együtt jár, hogy egyre 
romlik a minőség.

Egyelőre a mennyiség fontos

„Eddig amikor szelektív gyűjtésről 
beszéltünk, az abban merült ki, hogy 
külön kukákba kerültek a PET-pa-
lackok, most viszont a műanyagnak 
szánt gyűjtőbe bekerül más hulla-
dék, például a joghurtos-, húsosdo-
boz is. Az nagyon jó, hogy most már 
ezeket a hulladékokat is külön gyűjti 
a lakosság, ellenben – mivel tovább-
ra sem mossák ki – gyorsan meg-
büdösödik a műanyag. Így romlik a 
újrahasznosítható hulladék minő-
sége, amit válogatással igyekszünk 
megoldani. Mi ezzel a kockázattal 
számoltunk, úgy véljük, nem baj, ha 
szennyezett, csak legyen szelektí-

ven gyűjtve. Egyelőre megelégszünk 
azzal, ha a lakosság elkezd reálisan 
szelektíven gyűjteni” – jegyezte 
meg Körösfőy. Nem csak a szelektí-
ven gyűjtött műanyagnál gyakori a 
szennyezettség, tudtuk meg, ugyan-
így a papírba is kerül ketchupos piz-
zásdoboz és az üvegekhez is lekváros 
befőttesüveg. „A honlapunkon rész-
letes leírás van arról, hogy mit ho-
gyan kell gyűjteni. Például ha a piz-
zásdoboz nagyon szennyezett, akkor 
azt tehetjük a komposztba, hiszen jó 
minőségű kartonból készült, lebom-
lik. Ellenben az üveg között nincs 
mit keresnie az izzónak vagy az ab-
laküvegnek, hiszen ezeknek más az 
összetételük a palackokhoz, befőttes-
üvegekhez képest. Ezek építkezési 
hulladéknak minősülnek, nagyobb 
mennyiséget kérésre szállítunk el, 
kisebb mennyiséget a Termés utcai 
gyűjtőpontnál lehet leadni” – sorolta 
a szakember. 

Az RDE Hargita Kft . végzi a 
hulladékgyűjtést és -elszállítást 

Gyergyószentmiklóson: itt kevésbé 
dinamikus a lakosság részvétele. 
„A kertvárosban tapasztaltunk 
jelentősebb növekedést, itt színes 
szelektív hulladékgyűjtő zacskókat 
használ a lakosság, nagyobb odafi -
gyeléssel zajlik a szelektív gyűjtés, 
hiszen direkt felelőssége van min-
denkinek, szemmel látható, hogy 
ki az, aki igyekszik eleget tenni a 
felhívásnak” – magyarázta Körös-
főy Sándor.

Hatvan százalék a cél

Csíkszeredában is harminc százalék 
körülire teszik a szelektíven gyűjtött 
hulladék mennyiségét: a növeke-
dés dinamikus. A lakosság hozzá-
állása egyre jobb, jegyezte meg Pál 
Tamás, az Eco-Csík Kft . vezetője. A 
szakcégnél a szelektív hulladék újra-
hasznosítását kétféleképpen végzik: 
energetikailag (égetéssel) és érté-
kesítés révén. „Mi általában a tiszta 
hulladékot eladjuk, a szennyezett, de 

száraz hulladékot cementgyárakba 
szállítjuk, ahol égetéssel hasznosít-
ják újra” – magyarázta az igazgató. 
A hargitai megyeszékhelyen egyéb-
ként az ún. harangos kukák mellett 
új gyűjtőkonténereket is kihelyeztek, 
az elmúlt hónapok tapasztalata az, 
hogy ezek sokkal hatékonyabbak, 
főként ott, ahol korábban csak ve-
gyes gyűjtés zajlott. „A városon belül 
nem csak az Eco-Csík foglalkozik új-
rahasznosítással, több ilyen szakcég 
van: a város vezetése gyűjti össze az 
érintettektől az adatokat, abból szo-
kott kijönni körülbelül 30 százalékos 
újrahasznosítási arány. Az arány fo-
lyamatosan növekszik, hatvan szá-
zalékot kellene elérni, ebből ötven 
százalék értékesítéssel, tíz százalék 
pedig energetikailag újrahasznosí-
tott hulladék kellene legyen” – mate-
matikázott Pál Tamás.

Marosvásárhely „kemény dió” 

A szelektív gyűjtés terén a székely-
földi városok közül Marosvásárhely 
a sereghajtó: korábban már írtunk 
arról, hogy problémákba ütközött 
a városban a szemétszállítás ügye. 
A szolgáltatásra licitet írt ki a város, 
amelyet később – a nem megfelelő 
pályázatok miatt – visszavontak. Az 
átmeneti időszakra a városvezetés a 
Salubriserv Kft .-vel kötött szerződést, 
hogy a szemétszállítás folyamatos 
legyen. A jelenlegi helyzetben a sze-
lektív gyűjtés kérdése „kemény dió”, 
fogalmazott Tóth Andrea, az ADI Eco-
lect egyesület vezetője, amely a Maros 
Megyei Tanács megbízásából végzi a 
hulladékmenedzsmentet a megyében. 
„A városban még gyerekcipőben jár a 
szelektív hulladékgyűjtés, úgy tudjuk, 
hogy hamarosan megpróbálnak ezen 
változtatni. A marosvásárhelyi gyűjtő-
pontok némelyikénél már vannak sze-
lektív kukák, ígéretet kaptunk, hogy 
a jövőben mindegyikhez kikerülnek 
a konténerek” – tudtuk meg az egye-
sület vezetőjétől. Tóth Andrea hozzá-
tette: marosvásárhelyi lakosként ha 
valaki szelektíven gyűjti a hulladékot, 
akkor „jól meg kell keresnie, hogy hol 
dobhatja azt el”.

Felemás sikerről számoltak be
Csak ösztönzéssel nő az újrahasznosítható hulladék mértéke

RDE Hargita Kft.: nem baj, ha szennyezett, 
csak legyen szelektíven gyűjtve

▴  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS

ISZLAI KATALIN

Az elmúlt években hiába várták az 
európai uniós élelmiszersegélyt 

a hazai rászorulók, idén azonban 
kibővített tartalommal érkeztek meg 
a csomagok az országba. Az utóbbi 
napokban Hargita megye minden 
településére megérkezett az Európai 

Unió Rászoruló Személyeket Támo-
gató Operatív Programja (POAD) ál-
tal biztosított élelmiszersegély-szál-
lítmány, a térségben összesen 22 793 
élelmiszercsomagot osztanak ki a 
rászorulóknak.

Még két napig osztják

Csíkszeredában tegnap láttak hoz-
zá a csomagok átadásához, az esős 

időjárás ellenére már a kapunyitás 
előtt hosszú sorokba rendeződve vá-
rakoztak az érintettek a Multiidea 
Kft . raktára előtt. A csomagok átvé-
telét követően kérdésünkre többen is 
arról beszéltek, hogy évek óta nem 
részesültek hasonló segélyben, pe-
dig hatalmas segítséget jelent a sze-
rényebb körülmények között élők 
számára. A csomag tartalma ezúttal 
változott a korábban megszokotthoz 

képest: fi nomlisztet (5 kg), kukori-
calisztet (4 kg), tésztaféléket (800 g), 
étolajat (4 l), cukrot (2 kg), rizset (4 
kg), marha- (5/300 g) és sertéshús-
konzervet (3/900 g), májpástétomot (5 
konzerv/200 g), gyümölcskompótot (2 
üveg/720 ml) és lekvárt (1 üveg/360 g), 
illetve cukormentes lekvárt (1 üveg/360 
g) vehettek át az arra jogosultak. A 
törvény egyébként három kategóriába 
sorolja az uniós élelmiszersegélyre jo-
gosultakat. Egyrészt azok a személyek 
kaphatnak segélycsomagot, akik a 
polgármester utasítása alapján ga-
rantált minimáljövedelemre jogosul-
tak a 2001. évi 416-os számú törvény 

előírásainak megfelelően. Szintén 
segélycsomagra számíthatnak a 2010. 
évi 277-es számú törvény alapján csa-
ládi pótlékban részesülő családok, 
illetve azok a személyek, akik idősza-
kosan kerültek nehéz hely-
zetbe természeti csapások 
miatt, valamint a súlyos 
fogyatékkal élők, akik nem 
részesülnek állami vagy 
magánintézetek nyújtotta 
gondozásban. Csíkszeredában ked-
den és szerdán is folytatódik a cso-
magok átadása, naponta 11 és 14 óra 
között a Multiidea Kft . Hargita út 60/
bis szám alatti raktárában. 

Még két napig osztják az élelmiszer-segélycsomagokat
• Elkezdődött tegnap az Európai Unió által biztosított élelmiszer-segélycsomagok 
átadása Csíkszeredában. A jogosultak szerint nagy segítséget jelent a segély, amely-
nek kiosztása az elmúlt években elmaradt.




