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Van, ahol elmarad
A zöldhulladék-gyűjtés megszervezése is nehézkes
• Beleszólt a járvány a 
zöldhulladék-gyűjtésbe 
is: van ahol ezért nem 
szervezték még a meg-
szokott tavaszi-őszi 
akciókat. Székelyud-
varhelyen most nem 
marad el az őszi lomb-
talanítás, ellenben 
Csíkszeredában évek 
óta nincsen, a harg-
itai megyeszékhelyen 
dolgozó köztisztasági 
vállalat egész éveben 
gyűjti a zöldhulladékot.

KOVÁCS ESZTER, SIMON VIRÁG

A térség városaiban bevett szo-
kás, hogy évente kétszer, ta-
vasszal és ősszel rendeznek 

településszintű nagytakarítást: ta-
vasszal többek között a lemetszett fa-
ágakat, a nyesedéket, ősszel pedig az 
összegyűjtött leveleket szállítják el. 
Marosvásárhelyen azonban idén ta-
vasszal a járvány és a szükségállapot 
miatt elmaradt a tavaszi nagytakarí-
tás, ezt végül július 16. és augusztus 
18. között szervezte meg a marosvá-
sárhelyi városvezetés. Idén ősszel 
azonban ismét elmarad a nagytaka-
rítás, csak majd jövő márciusban lesz 
zöldhulladék-gyűjtés – tudtuk meg 
Borsos Csabától, a marosvásárhelyi 
polgármester kommunikációs ta-
nácsadójától.

Székelyudvarhelyen és Gyer-
gyószentmiklóson az udvarhelyi 
székhelyű RDE Hargita Kft . végzi a 
hulladékszállítási munkálatokat, 
mégis Udvarhelyen lesz, Gyergyó-
ban viszont elmarad a zöldhulla-
dék-gyűjtés. A Küküllő-menti város-
ban hétfőn kezdte meg a munkálatot 
a köztisztasági vállalat: az akció so-
rán kizárólag a lehullott leveleket, 
a fák metszéséből származó ágakat 
és egyéb kerti zöldhulladékot szállí-
tanak el a vállalat munkatársai. Az 
akció november 7-én zárul, minden 
utcában a megszokott szemétszállító 
napon viszik el a hulladékot, közölte 
a Székelyudvarhelyi Polgármesteri 
Hivatal sajtóosztálya.

Fontos tudni, hogy a meghirde-
tett programon kívül kihelyezett 
zöldhulladékot csak térítés ellené-
ben szállítja el a vállalat. Ez utób-
bi szigorításra azért van szükség, 
mert például tavaly a meghirdetett 
egy hét helyett végül több mint két 
hetesre nyúlt az akció. „A lakosság 
meglehetősen fegyelmezett, tud-
ják, hogy minden tavasszal és ősz-
szel lesz zöldhulladék-gyűjtés, így 
kivárnak. Ellenben az akció hetén 
sokszor nem helyezik ki időben a 
hulladékot. Mi az utcán azt nem 
hagyhatjuk, ezért történt a tavalyi 
sajnálatos eset, mikor egy be nem 
tervezett második felvonása is lett 
az akciónak” - magyarázat Körös-
főy Sándor, az RDE Hargita Kft . ve-
zérigazgatója. 

A szezonális zöldhulladék-gyűj-
tést a helyi polgármesteri hivatalok 
rendelik meg a szakcégtől – idén 
azonban Gyergyóból nem érkezett 
ilyen felkérés az RDE Hargitához, 
így elmaradt a gyűjtés. 

„Többszáz köbméternyi zöld-
hulladékkal számolunk évente. A 
gyűjtésre speciális nejlonzacskót 
is lehet igényelni a vállalattól, 
egyébként az avar és nyesedék 
gyűjtésére ezek használatát java-
soljuk. Az ágakat – amelyek túl 
nagyok ahhoz, hogy zacskóba 
lehessen gyűjteni – egy kupacba 

kell elhelyezni az porták vagy a 
lakónegyedekben a gyűjtőpontok 
mellé” – sorolta az igazgató. A 
fentiekkel ellentétben Csíkszere-
dában nincsen szezonális zöldhul-
ladék-gyűjtés: a megyeszékhelyen 
folyamatosan, a háztartási hulla-
dékkal egy időben szállítják el azt. 
Ám fontos tudni, hangsúlyozta Pál 
Tamás, az Eco-Csík Kft . ügyvezető 
igazgatója, hogy a zöldhulladékot 
külön gyűjtik: a magánházaknál 
zöld színű zsákot osztanak a lakos-
ságnak erre a célra, a lakószövet-
ségeknél pedig a hulladéktárolók 
környékén szokta összegyűjteni a 
lakosság a zöldhulladékot. Az el-
szállítás költsége egyébként benne 
van a szemétszállítási díjban.

A szelektív gyűjtés mellesleg 
azért fontos Csíkszeredában és 
Székelyudvarhelyen, mert a zöld-
hulladék az RDE Hargita Kft . ce-
kend-tetői hulladéktárolójába kerül 
komposztálásra. „A tavasszal, most 
ősszel és jövő tavasszal keletkező 
komposztból képződik az a termő-
talajjal, amellyel a telep egyes és 
kettes celláit szándékszunk majd 
elföldelni. A majdani gyűjtések 
után keletkező komposztot pedig 
két kategória szerint osztályozzuk, 
terveink szerint a jobb minőségű 
termőtalajt értékesíteni is tudjuk 
majd” – avatott be Körösfőy Sándor.

A leveleket zsákba, az 
ágakat kupacba kell gyűjteni 
Székelyudvarhelyen

▾  F O T Ó :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D

Nem tudni, miként és kivel képzeli 
el a polgármester az átmenetet, 

amíg új igazgató átveheti a munkát a 
gyergyószentmiklósi múzeumnál. Ko-
rábbi példákból kiindulva úgy tudjuk, 
a polgármester feladata ideiglenesen 
megbízott igazgatót kinevezni az in-
tézmény élére, aki addig tölti be a fel-
adatot, míg az erre meghirdetendő ver-
senyvizsga nyertese el nem foglalja a 
tisztséget. Várhatóan hónapok múlva 
kerül erre sor. A megüresedett tisztség 
betöltéséhez a helyi önkormányzati 
képviselő-testületnek kell elfogad-
nia azt a kritériumrendszert, ami 
alapján az igazgatói címre pályázók-

nak versenyvizsgát kell tenniük. Az 
erre vonatkozó tanácsi határo-
zat elfogadását követően 
hirdethetik meg a vizsgát. 
A vizsga után az esetlege-
sen sikertelenül vizsgázók 
még fellebbezhetnek, az 
erre meghagyott határidőn 
belül. Amint ez a procedúra 
is lezárul, majd csak azután 
következhet végül az új intézmény-
vezető beiktatása.

Gergely Imre

M O L N Á R  M E L I N D A

A november 4-én ünnepelt szent 
a milánói hercegség befolyásos 

családjának sarja alig tizenhat 
évesen a páduai egyetemen 
jogot tanult. Nagy művelt-
sége és vallásossága okán 
huszonegy éves korában 
nagybátyja, IV. Pius pápa 

bíborosi államtitkárrá, majd a 
milánói érsekség adminisztrátorává 
tette. 1565-ben lett a város érseke. 

Szenvedélyesen foglalkozott az 
egyház ügyeivel: liturgikus és va-
gyonkezelési reformokat vezetett 
be, papokat képzett, segítette a sze-
gényeket, küzdött a babonaság és a 
nép tudatlansága ellen. 1567-ben, a 
milánói pestisjárvány idején kiváló 

szervezőnek bizonyult a betegápo-
lás, a közrend és a közellátás terüle-
tén. Menhelyeket létesített, kórháza-
kat állított fel, és meg is jósolta a kór 
végét. Helytállása miatt ezt a ragályt 
később Szent Károly pestisének ne-
vezték. 

A leghíresebb védelmébe ajánlott 
templom a bécsi Karlskirche. Kör-
nyékünkön Homoródkarácsonyfalva 
leányegyházközségében Oklándon 
kápolna viseli a nevét. Patronátusa 
alá tartozik továbbá a gyulafehér-
vári Gróf Majláth Gusztáv Károly Lí-
ceum kápolnája is. 

A borromeusok, betegápolók 
kongregációjának a védőszentje, a 
népkönyvtárak, a lelkipásztorok, 
szemináriumok és konviktusok pat-
rónusa. Pestis ellen imádkoznak 
hozzá. Jelképei: bíborosi kalap, fe-
szület, halálfej, pestisnyilak.

• „Mindent a maga idejében” – tolmácsolta Csergő Ti-
bor válaszát a gyergyószentmiklósi városháza szóvivője. 
A kérdésünk mindössze az volt, hogy miként szerveződik 
meg a Tarisznyás Márton Múzeum irányítása, ki lehet az 
utódja a Gyergyószentmiklós új polgármesterének koráb-
bi tisztségében, a múzeum igazgatói székében.

• Borromeo Szent Károlynak (1538-1584), Milano bí-
boros-érsekének emléknapján a pestisjárvány idején 
tanúsított helytállására is emlékezünk. A tridenti zsinat 
határozatainak első életbe léptetője volt, akinek nevéhez 
kötődik Jézus halotti leplének Torinoba vitele is.

A múzeumnál nincs változás

Szent Károly és a pestisjárvány

A múzeum jelenleg felújítás 
miatt zárva, a főtéri hirdető sem 
kínál újdonságokat

▾  FOTÓ: PINTI  ATTILA
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