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A szemétért is pénzt szeretnénk
Van még hova fejlődnünk az elektronikus hulladék értékesítése terén
• A nem használt, 
kidobásra szánt elekt-
romos és elektronikus 
eszközök, háztartá-
si gépek szakszerű 
begyűjtésére biztatja 
a lakosságot az Ecotic 
Egyesület a környe-
zetvédelmi minisztéri-
ummal közösen.

A N T A L  E R I K A

Február elején kezdődött a kam-
pány, amely áprilisig tart és 
három pillérre épül: tudatosí-

tani a lakosságban a szelektív hulla-
dékgyűjtés fontosságát; új műszaki 
eszköz vásárlásakor az eladó átveszi 

a régit; a használaton kívüli 
elektronikai és elektromos 
eszközök átadhatók akár a 
begyűjtőpontokon, akár ház-
tól való elszállítással. Ahogy 
az egyesületnél érdeklődé-
sünkre elmondták, tavaly is 
megszervezték az elektro-
mos és elektronikai hulladék 
begyűjtését, de mindössze 

öt megye csatlakozott a kezde-
ményezéshez, idén azonban már 38 
megyében gyűjtik a különböző cégek 
a kidobásra szánt háztartási gépeket, 
mobiltelefonokat, számítógépeket, 

televíziókészülékeket. Azok a cégek, 
bevásárlóközpontok, nagyáruházak 
vagy internetes áruházak, amelyek 
elektromos és elektronikai cikkeket 
forgalmaznak, kötelesek a vásárló-
tól átvenni és elszállítani a már nem 
használt műszaki eszközt. Ugyan-
akkor minden városban kell lennie 
olyan gyűjtőpontoknak, ahol a la-
kosság leadhatja műszaki eszközeit. 
Házhoz is kiszállnak, és elszállítják, 
amennyiben a műszaki tárgy nagy 
térfogatú, illetve súlya meghaladja az 
ötven kilogrammot. 

A háztartási szemétben is 
végezhetik

A romániai lakosság még mindig 
nem fordít elég fi gyelmet a sze-
lektív hulladékgyűjtésre, sokan a 
háztartási szemét közé dobják az 
elromlott tévékészüléket, mosógé-
pet, vagy akár a mobiltelefonjaikat 

is – válaszolták érdeklődésünkre az 
egyik marosvásárhelyi bevásárló-
központnál kialakított gyűjtópont-
nál. A fuvarszolgálat munkatársai, 
akik az interneten megrendelt mo-
sógépet kiszállítják és átveszik a 
már nem működő gépet, úgy vélik, 
a céget ez megterheli, de mégis el-
szállítják a klienseiktől régi gépe-
iket. „Az jelenti a gondot, amikor 
gyanakodva fogadnak bennünket, 
pénzt is szeretnének kapni, holott 
az mindenkinek jó, ha megszabadul 
az elektromos hulladékától” – vála-

szolta érdeklődésünkre az egyik 
cég képviselője. Maros megyében a 
nagy bevásárlóközpontoknál kiala-
kított gyűjtőpontoknál, valamint 
egyes benzinkutaknál veszik át a 
műszaki tárgyakat, kisebb áruhá-
zakban a használt elemek, akku-
mulátorok is leadhatók, ahogyan 
Hargita megyében is. Csíkszeredá-
ban a benzinkutaknál és a nagyobb 
áruházaknál, Gyergyószentmikló-
son és Székelyudvarhelyen szintén 
a benzinkutaknál alakítottak ki 
gyűjtőpontokat. 

Szerencsére vannak kivételek. 
Sokan a háztartási szemét 
közé dobják az elromlott 
tévékészüléket
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V Á S Á R H E L Y I  M E L I

A koronavírus elleni védőoltás 
beadását igazoló bizonylatnak 

nincs érvényességi ideje – szögezte 
le Valeriu Gheorghiţă katonaorvos, a 

COVID-19 elleni oltási kam-
pány országos bizottságá-
nak (CNCAV) vezetője va-
sárnap egy tévéműsorban. 
Mint részletezte, a bizonylat 
az oltás tételét, típusát és a 
vakcina lejárati idejét tartal-
mazza, az igazolásnak nincs 
lejárati ideje, illetve nem 

mutatja azt sem, hogy a vírus-
sal szemben mennyi ideig ellenálló a 
beoltott személy. A dokumentum csu-
pán egy igazolás arról, hogy az adott 

személy kapott egy Covid-19 elleni 
védőoltást, amelyhez hozzátartoznak 
az említett adatok – részletezte. A CN-
CAV vezetője arra is kitért, hogy még 
korai lenne kijelenti, hogy az igazolás 

önmagában elég lesz a külföldi uta-
zásokhoz, egy másik országba való 
belépéshez. Ezzel kapcsolatban úgy 
vélekedett, ha a Romániában elvég-
zett PCR-tesztek negatív eredményeit 
elfogadják más országban, akkor ha-
sonlóan kellene eljárni az oltási bi-
zonylattal is. Hozzátette, valamennyi 
Romániában beoltott személy beke-
rül egy országos adatbázisba.

Az oltási bizonylatnak nincs érvényességi ideje
• A koronavírus elleni oltás beadása után kiállított 
oltási bizonylatnak nincs érvényességi ideje Valeriu 
Gheorghiţă katonaorvos, a COVID-19 elleni oltási kam-
pány országos bizottságának (CNCAV) vezetője szerint, 
illetve arról sem tartalmaz információt, hogy mennyi 
ideig tart a beoltott immunitása.

A bizonylat tulajdonképpen egy 
igazolás arról, hogy az adott 
személy megkapta a védőoltást

▾  F O R R Á S :  S Z É K E L Y H O N

Könyvbemutató Marosvásárhelyen
Flesch István Örmények, törökök és kurdok – Az 1915-ös örmény 
katasztrófa és a mai Törökország című könyvét ismerteti dr. Nagy 
Attila február 24-én, szerdán 17 órai kezdettel a marosvásárhelyi 
Bolyai téri Unitárius Egyházközség Dersi János-termében. A Ma-
rosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület által szervezett 
rendezvényre a belépés ingyenes. A járványügyi előírások betartá-
sa kötelező.

Alzheimer Café idén először
Idén első alkalommal rendezik meg az Alzheimer Cafét, a demenci-
ával élő személyek és hozzátartozóik részére és segítése céljából 
szervezett találkozót. A február 23-án 17 órai kezdettel a gyer-
gyószentmiklósi Szent Erzsébet Idősek Otthonában sorra kerülő 
esemény meghívottja Babos Judit pszichoterapeuta, aki a demens 
beteget ápoló hozzátartozó lelki állapotáról tart előadást. A téma 
kibontása, feldolgozása a hozzátartozók bevonásával fog történni. 
A Gyergyói Szemle Egyesület részvételével Kiss Gabriella Demencia 
és a család című könyvét is bemutatják. 

Szünetel az ivóvíz-szolgáltatás
A Harvíz Rt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy ma reggel kilenctől három 
órán keresztül javítási munkálatok miatt szünetelni fog az ivó-
víz-szolgáltatás a székelyudvarhelyi Szabók utcában. 
Emellett a Goscom Rt. szolgáltató is értesíti fogyasztóit, hogy ma 8 
és 18 óra között javítási munkálat miatt szünetelni fog a melegvíz- 
és fűtésszolgáltatás a csíkszeredai Tudor I, Tudor II és Testvériség 
kazánházak körzetében.
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